Horváth Diána (14 éves) alkotása [Szín-Vonal AMI, Zalahaláp]

A Barátok Verslista kiadványa – 2013/3. szám

Török Blanka (7 éves) alkotása [Szín-Vonal AMI, Monostorapáti]

Kű Rebeka Alexa (7 éves) alkotása [Szín-Vonal AMI, Taliándörögd]
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KÉPES VERSEK: ÁLLATOKRÓL 2.

Kedves Olvasó!
A Barátok Verslista Képzeld el… című irodalmi folyóiratának ez évi
harmadik számát tartja a kezében.
Ez a számunk is tematikus kiadvány, a folyóirat a Kép-Versike c. játékunk gyerekeknek szóló - állatokkal kapcsolatos - verseinek válogatását
tartalmazza, immár második alkalommal. Első, hasonló kiadványunk 2011ben jelent meg, és a nagy érdeklődésre való tekintettel újra összegyűjtöttük játékos kedvű szerzőink további állatos versikéit – reményeink
szerint a gyermekek örömére is. Kiadványunk borítóin most is a SzínVonal Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak szép alkotásai láthatók.
A folyóirat belső oldalaira Baranyai Anita, Baranyai Attila, Dezső Ilona
Anna, Dittrich Panka, Fetykó Judit, Hajdu Mária, Kiss Tamás, Kühne
Katalin és Vehofsics Erzsébet csodálatos fotói kerültek.
A folyóirat elektronikus változatát továbbra is megtalálják a
http://www.kepzeldel.hu oldalon. Írásainkat fogadja szeretettel! Folyóiratunk olvasásához kellemes időtöltést kívánok! Gősi Vali szerkesztő
***

Tihanyi Virág (13 éves) alkotása [Szín-Vonal AMI, Tapolca, Úttörő]
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Ázsiai vadkutya

(Fotó: Baranyai Attila)
Koncz-Kovács Anna: Vadkutya vagyok
Színem sárga, bundám erős,
Vadászatom meg rámenős.
Kedvenc kajám az őzsuta,
Nevem: ázsiai vadkutya.

Hanyecz István (shf): Ázsiai vadkutya
Dzsungel könyvében a farkas ellensége
Zsákmányért még tigrissel is harcba száll
Földbe ásott a tanyájuk vörös a subájuk
A kölyköket közösen nevelik a vadkutyák
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Bagoly

(Fotó: Kiss Tamás)
Hanyecz István (shf): Bagoly, az éjszakai ragadozó
A görög ókorban a bölcsesség jelképe
Manapság a halál és a félelem jelzője
A bagoly az éjszaka ragadozó madara
Kiváló látása hallása és puha dús tolla

Szabó Edit Irma: Éjjeli bagoly

Hajdu Mária: Suhanó

Éjjel vadászik, nappal pihen,
bölcs gondolatokat képvisel.
Forgatja tollas, öreg fejét,
hiába iszkol pocok s egér.

Tölgyfaágon bagoly pihen,
vacsorája vajon milyen?
Meg se rezzenti az ágat,
kisegeret fog magának.

3

KÉPZELD EL… – IRODALMI FOLYÓIRAT 2013/3. SZÁM

Barnamedve

(Fotó: Fetykó Judit)
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Bodó Csiba Gizella:
Barnamedve

Bodó Csiba Gizella:
Boldog medve

Fák odvának mézes nedve
Csábít, ugye, barnamedve?
Becsúsztatod a mancsodat,
ezer darázs reá lecsap.

Boldog volt a barnamedve,
kedve egyre kerekedve,
mézet, málnát ad az erdő,
és az égen sincs egy felhő!
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Cápa

(Fotó: Baranyai Attila)
Gősi Vali: Cápa-baleset

Gősi Vali: Cápa-szerelem

Szomorú a kicsi cápa,
nem mehet az iskolába.
Vérmes volt egy rája-lányka,
rákapott az uszonyára.

Partközelben cápalányka
víz tükrében illeg, várja,
arra úszik majd szerelme,
s átöleli uszonyával.

rozetta: a cápa

Dobrosi Andrea: Hirtelen ötlet

tengerben élő, félelmetes
ragadozó hal a cápa:
kisebb halak, rákok, kagylók,
emlősök, sőt ember is prédája!

Elhatározta a cápa,
következő étke pápa.
De a pápák elfoglaltak,
akkor pedig éhen halnak.
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Farkas

(Fotó: Fetykó Judit)
rozetta: a farkas
a szürke farkas lompos,
hosszú farka bozontos falkában él, úgy vadászik
szarvasokra, rágcsálókra

Varga Katalin: Farkas-kaland
Sötét éjjel, erdő mélyén vadászik a farkas.
Gyomra üres, zsákmány kell, mert étvágya hatalmas.
Most nem üvölthet, pedig erre nagyon büszke ám.
Lompos farkú fenevad ő, mesehős, kiskomám.
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Fácán

(Fotó: Kiss Tamás)
Kamarás Klára: Fácánbánat

Lám Etelka: Fácán ebédre

Farkam tolla ékes, fényes,
ám ez mind hiába,
hiszen pucéron kerülök
vasárnap a tálra.

Milyen színű madár a fácán?
Arany, ezüst vagy szürke?
Melyiket fogjam meg ebédre?
Kakast vagy tyúkot a tepsibe?

Kamarás Klára:
Vadászidényben

Hanyecz István (shf):
Fácántollas kalapom

Vadásznak rám, fácán vagyok,
a gondjaim bizony nagyok.
Tojást rakjak? Ha kikelne,
a csibém is zsákmány lenne.

Röptében lőttem ma fácánkakasra
vadászkutyám rohan be a nádasba
Gyönyörű madárnak csodás a tolla
Kitűzöm dísznek vadászkalapomra
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Flamingó

(Fotó: Vehofsics Erzsébet)
Bodó Csiba Gizella: Rózsa-álom
Rózsaszínben, mint egy kűrben
jégen, vízen táncoló,
nagy csapatban összegyűlő,
mint mesében tovatűnő rózsa-álom flamingó!

Varga Katalin: Rózsaszínű szépség
Rózsaszínű tollruhában kecsesen szálldosok.
Szépségemet csodálják, flamingó vagyok.
Csőröm nemes ívelése fajtámat dicséri.
Elámul, aki majd a családunkat megnézi.

8

A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA

KÉPES VERSEK: ÁLLATOKRÓL 2.

Fóka

(Fotó: Kiss Tamás)
Varga Katalin: Fóka vers
Kérdezi a kis fóka, miért vagyok én pufóka?
Azt feleli a mamája, a fókáknál ez járja.
Zsírod van, tudod kicsikém, kedves kerek szemed.
Te így vagy szép nekem, ezen többé ne keseregj.

Bodó Csiba Gizella:
FÓKA-MÓKA

Mayer Zsó:
Didergő fóka

Ettől nincs is jobb kis móka,
mint egy rád kacsintó fóka.
Ha csúnyán nézel vissza rája,
Becsobban az óceánba.

Sziklán didereg a fóka,
pedig testét védi hája,
vízbe mászik, felmelegszik,
zöld hínárral játszadozik.
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Galamb

(Fotó: Dittrich Panka)
Kühne Katalin: Galamblelkek
galamblelkű anyám édes hangját hallom
hajnali háztetőn burukk-burukk szólal
felderül szívem jól kezdődik a napom
világunkba a szeretet fényét hozza

Dobrosi Andrea: Mégis jobb…

Dobrosi Andrea: Rég és most

Galamb szállott párkányomra,
a névjegyét rá is nyomta.
Mégis jobb, mint fejem felett,
égi jelet nem kedvelek.

Béke-jelkép, utcalakó,
lehet fehér, szürke, fakó.
Régen ő vitt el levelet,
most csak lézeng, galambgyerek.
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Gazella

(Fotó: Baranyai Attila)
Gősi Vali: Árva gazella
A Mhorr gazella ritka fajta,
őshazája a Szahara.
Szavannákon árván hagyták,
állatkertben védik, óvják.

Koncz-Kovács Anna: Támadás a patak partján
Oroszlánok állnak lesben:
patak partján a gaz Ella.
Megcsillan a víz tükrében,
elszalad a kis gazella.
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Gyöngytyúk

(Fotó: Baranyai Attila)

12

Vitál Mária: Kétség

Kamarás Klára: Királyi vég

Gyöngyös párom hol találom?
Miért nem kotlik a tojáson?
Itt látom a lábnyomait,
elhagyta a gyöngytollait?

Király vagyok az udvarban,
nincsenek itt forradalmak,
mégis elvágják a nyakam,
ha gyöngytyúk levest akarnak...
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Hernyó

(Fotó: Vehofsics Erzsébet)
Varga Katalin: Hernyó vagyok
Étvágyam remek, mert leveleket kebelezek
Szőrös, csíkos hernyóból, szépséges lepke leszek.
Mint csúf kiskacsából a hattyú, fehér és kecses.
.Így lesz majd velem is, nekem aztán elhiheted.

Hajdu Mária: Báb

Kamarás Klára: Hernyó

Hernyó voltam, lepke leszek,
múltat s jövőt ismerhettek.
Most mi vagyok, kiskomám?
Selyemből van kis szobám…

Hernyó vagyok, majd báb leszek,
de addig még teszek-veszek,
és legfőképpen étkezem,
hogy belőlem lepke legyen.
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Kajmán

(Fotó: Kiss Tamás)
Varga Katalin: Kajmán-kérdés
Mama, kérdezni szeretnék, mondta a kis kajmán.
Hüllő, krokodil, vagy aligátor az én fajtám?
Pápaszemes kajmán vagy, nagyra nősz majd, fiacskám.
Vízben élünk, tojást rakunk, sokáig élünk ám!

14

Koncz-Kovács Anna:
Lesben áll a kicsi kajmán

Mayer Zsó:
Éhes kajmán

Kicsi kajmán a vízparton
mozdulatlan ácsorog.
Nagyot ugrik egy halacska,
tenger vize rácsorog.

Pápaszemes kajmán bébi
Szemeivel anyját lesi.
Vacsorára mit ad néki?
Halat fog szájába tömni.
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Kakas

(Fotó: Kiss Tamás)
Dobrosi Andrea: A tekintély

Dobrosi Andrea: Jólét

Úgy szereti ő a nőket,
ha nincsenek, az már hőstett.
Az udvarban teremt rendet,
kakas diktál tyúkseregnek.

Kapirgálok és találok,
pedig gyűrtek a plakátok.
Egy kakasnak nem kell reklám,
hangom terjed, tyúk meg megvár.

Golán Angéla Gabriella:
Vonzalom

Bodó Csiba Gizella:
Dombok királya

Oh, mily hetyke,
s bár nem magas,
nekem imponál

Tollam fényes, harcias,
Dombok királya volnék: kakas.
Reggel jön az udvartartás:
Tyúkok, jércék, sok minden más!

e kakas.
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Kenguru

(Fotó: Dittrich Panka)
Kühne Katalin: Ugróbajnok
ugróbajnok lett Kenguru Marcsi
erszényében csücsül a kis Karcsi
ide nőket ritkán neveznek be
így érmével Karcsi büszkélkedhet

Dobrosi Andrea: A megoldás

Dobrosi Andrea: Tüneményem

Kengurut akart a Heni,
de nem volt elég hely neki.
Jó messzire kellett menjen,
azt simogat más földrészen.

Első lábam rövidecske,
hátsón ugrom közelebbre.
A kengurugyerek zsebi,
még az embert is kedveli.
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Kétpúpú teve

(Fotó: Baranyai Attila)
Kamarás Klára: Sivatagi utazás

Kamarás Klára: Olaj

Lásd, a sivatag hajója
a kétpúpú teve,
hátán ülve, ringatózva
utazhatunk vele.

Azt olvastam, sivatagban
kutatják az olajat.
Szegény tevék! Ezután már
nektek homok se marad!

Gősi Vali: A túlélő

Dobrosi Andrea: Zsupsz…

Igazi nagy túlélő a kétpúpú teve:
sokáig él víz nélkül, s ha nincs is étele.
Kétrétegű szempilla óvja a szemét,
ha homokvihar keseríti teve-életét.

Két púpom közt hajó vagyok,
abban ringhatsz, ha jó nagyok,
lehet hegy is, hova mászol,
de ne várjad, odaláncol.
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Kuvik

(Fotó: Kiss Tamás)
Dobrosi Andrea: Az ellenállhatatlan
Bölcs kuvik, te mit csinálsz éjjelen,
a pockok, lepkék már mind halottak,
tán megölte őket a félelem?
A szerelem. Belém habarodtak.

Gősi Vali: Balszerencse közelít

Mészáros Marietta: Tanár Úr

Védett állat a kuvik,
megbecsülik, tisztelik.
Ám ha éjjel feltűnik,
balszerencse közelít.

Kuvik Tanár úr bölcsen figyeli,
Míg párja fiókáit neveli:
Tanítgatja, noszogatja,
Hibáikat kijavítja.
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Lajhár

(Fotó: Fetykó Judit)
Kiss Tamás:
Kérdezd a lajhárt!

Golán Angéla Gabriella:
Lajhár Géza

Lajhár bácsi! Mondja, kérem,
Messze jár a jaguár?
A fülem oly gyenge nékem,
De hol van már a január!

Lajhár Géza egyedül
a faág tövében ül.
Mitől fájhat a feje,
tán mert nem lóg lefele?
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Leguán

(Fotó: Baranyai Attila)
Dobrosi Andrea: Okfejtés
Gyíkot fogtam, nézd, leguán,
elengedem, még megutál.
Úgy sincs nálam bogyó éppen,
nem tud enni, inkább lépjen.

Szabó Edit Irma: Pikkelyes leguán
Hidegvérű hüllő, figyelő leguán,
nyelvet öltesz egy röppenő légy után.
Pikkelyes bőröd tapintása érdes,
sárkánygyík vagy te, nem lehet kétséges.
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Ló

(Fotó: Vehofsics Erzsébet)
Dittrich Panka: Kincsem

Vehofsics Erzsébet: Szőke

Volt egy ló, a Kincsem!
fogadtam rá tízszer!
Ám most pénzem nincsen,
hiába nyer Kincsem!

Szőke vagyok, így a ló,
kocsit húzni volna jó,
fussunk gyorsan, szaporán,
szél borzolja frizurám.
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Majom

(Fotó: Kiss Tamás)
Szabó Edit Irma: Emberszabású majom
Te, emberszabású emlős állat!
Lengő kötél-farkad hintáztat faágat.
Gondolkodó fejed megvakarod,
szőrmédben a csípős bolhákat kutatod.

Dobrosi Andrea: Jellemrajz

Szabó Edit Irma: Majom-arc

Ugribugri és ismerős,
azt mondják, hogy az emberős,
majomagynak mindegy, mi ő,
trópus kell, mert banánevő.

Ugrálsz páros lábon,
tapsolsz banánfákon,
bárgyú vigyort látok
a majom-orcádon.
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Mormota

(Fotó: Vehofsics Erzsébet)
Dobrosi Andrea: Ébresztő ajándékba
A mormota vekkert kapott,
tán felébred, nem hall nagyot.
Durmol reggel, durmol este,
a nózija kerekecske.

Szabó Edit Irma: Havasi mormota
Havasi legelőn mormota ül,
a veszélyt úgy jelzi: nagyot fütyül.
Növényt rágicsál, üregben csücsül,
télen sokáig álomba merül.
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Mosómedve

(Fotó: Baranyai Attila)
Dobrosi Andrea: Itt a pacsi
Icipici mosómaci,
add a kezed, itt a pacsi!
Madártojást ne törj össze,
prémedet napfény fürössze!

Bodó Csiba Gizella:
Mosómedve napja

Bodó Csiba Gizella:
Mindenemet megmosdatom

Megint itt van az én napom,
Mosnom kell, de nagyon-nagyon,
Mosás nélkül nem ehetem,
meg kell mosnom arcom, kezem.

Étkem, bundám ápolgatom,
minden este megmosdatom.
Mosómedve vízzel ápol,
nem is egyszer, inkább százszor.
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Mészáros Réka (10 éves) alkotása [Szín-Vonal AMI, Tapolca, Kazinczi]

Buda Klaudia (14 éves) alkotása [Szín-Vonal AMI, Révfülöp]
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Viszt Vanessza Vivien (13 éves) alkotása [Szín-Vonal AMI, Révfülöp]

Török Maja (7 éves) alkotása [Szín-Vonal AMI, Monostorapáti]
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Galler Boglárka Franciska (11 éves) alkotása [Szín-Vonal AMI, Révfülöp]

Kocsis Dorottya Mária (9 éves) alkotása [Szín-Vonal AMI, Taliándörögd]
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Pálfalvi Klaudia (10 éves) alkotása [Szín-Vonal AMI, Révfülöp]

Tóth Bettina (13 éves) alkotása [Szín-Vonal AMI, Badacsonytomaj]
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Nyúl

(Fotó: Kühne Katalin)
Kühne Katalin: Nyuszifül
nyuszi füle lekonyul
ha az ég is beborul
vizes füvet nem eszik
éhen marad ha esik

Dobrosi Andrea: Gyors sors
A bendőmben még káposzta,
betennének a lábosba.
Inalok is nyúlcipőmben,
répa is jó, csak elérjem.
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Oroszlán

(Fotó: Vehofsics Erzsébet)
Szabó Edit Irma: Sörénykirály
Állatok között te vagy a király,
épp csak a koronád hiányzik már.
Falkában vadászol, hős figyelő,
fejeden szőke sörény-fejfedő.

Riba Ildikó: Oroszlán másként
Oroszlán vagyok én is,
nincs sörényem, de mégis.
Ez a jegyem csillagok között
uralkodik a többi jegy fölött.

30

A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA

KÉPES VERSEK: ÁLLATOKRÓL 2.

Orrszarvú

(Fotó: Dezső Ilona Anna)
Kühne Katalin: Ottó
Ottóka, az orrszarvú bébi követi
orrával a szagot, mit lehet itt enni.
Bébiként nem tudja, ha szarva nőni kezd,
a gonosz orvvadászok zsákmányává lesz.

Dobrosi Andrea: A hasonmás

rozetta: az orrszarvú

Az orrszarvú büszke állat,
politikust is leválthat,
úgy tud bökni ő is, ha kell,
simán támad másra, haver.

orrán nőtt ki a szarva,
hát ez milyen állatfajta?
orrszarvú vagy rinocérosz ne bosszantsd, mert megbánod!
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Őz

(Fotó: Vehofsics Erzsébet)
Koncz-Kovács Anna: Ezek a mai fiatalok!
Idős vagyok, nem mai őz,
zavar, ha a suta tegez.
Nagyon merész! Mért nem önöz?
Nem bánja, ha nyíl' a tegez?

M. Simon Katalin: A korán kelő
Derengő fényben éber őz
Lépked gyöngyökön,
Szelíd szemében ébredő
Hajnal tündököl.
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Papagáj

(Fotó: Dittrich Panka)
Gősi Vali: A tolvaj nimfa
Remélem, hogy mindenkit kíváncsivá tettem:
elmesélem, amit múltkor majd’ elfelejtettem:
volt egyszer papagájunk – igen jámbor fajta,
lopott mindent, ami fénylett: tolvaj volt e nimfa.

Dobrosi Andrea:
Türelmetlen, kíváncsi

Czégény Nagy Erzsébet:
Fecserészés

Vajon mi a beszéd tárgya?
Egy papagájnak tudni kell!
Kérem, én adok a pletykára,
csak gyorsan, fiókám kikel.

Papagájok! Hú, de szupi!
Bóbitájuk nagyvárosi,
Fecserésznek jobbra-balra,
Ettől mászok én a falra.
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Páva

(Fotó: Dittrich Panka)
Tóth-Hekkel Arany: Páva-fi‘
Ékes-míves farka tollát földön húzza páva-fi'
Pávaszemes legyezőjét udvarláskor tárja ki
Arannyal szőtt zöldeskék tollazata csábító
Szabadság hírvivője e nagyvilági hódító

(páva-fi' - hímpáva)
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Szabó Edit Irma: Páva

Hajdu Mária: Különleges

Legyezőt nyitott a páva,
kék-zöld-arany farka tárva.
Nászruhában illeg-táncol,
hogyha látom, megcsodálom.

Fehér páva, fehér páva,
ó, mily csodás a látványa!
Farktollait, ha kitárja,
ő a legszebb fiú páva.
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KÉPES VERSEK: ÁLLATOKRÓL 2.

Pelikán

(Fotó: Dezső Ilona Anna)
Bodó Csiba Gizella:
Hogy lettünk mi négy madár?

Keszy-Harmath Dániel:
Péter Erikának

Ketten vagyunk, pelikán.
Hogy lettünk mi négy madár?
Ha a vizet megkavarjuk,
tükörképünk elzavarjuk!

Tudd meg, kedves Erikám:
Szép állat a pelikán.
Száját nagyra kitátja,
Ő mindenki barátja!
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Pók

(Fotó: Vehofsics Erzsébet)
M. Simon Katalin: Az Olimpia reménysége
Ha a póknak nyolc a lába,
S mind a nyolcat szaporázza,
Döntsék el hát valahára,
S küldjék el Olimpiára!
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Kühne Katalin: Pók Peti

Riba Ildikó: Pók szerelem

ügyes vadász Pók Peti
hálóját szövögeti
ha elkészül a csapda
a szúnyogot bekapja

pöttöm pók a sarokba fut
hűs árnyában párja fogadja aput
háló selymén sok kicsi baba fut
pók anyu szerelemmel öleli aput

A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA

KÉPES VERSEK: ÁLLATOKRÓL 2.

Pulyka

(Fotó: Kiss Tamás)
Szabó Edit Irma: Mérges pulyka
Rút, pikkelyes a lába,
ráncos-vörös a szakálla.
Pöffeszkedik, méregzsák,
nem szereti a pávát.

rozetta: a pulyka

Dobrosi Andrea: Bosszantó

ronda egy baromfi
a nagytestű pulyka
ám sok tojást tojik
és finom a húsa

Szeretem a rovarokat,
gazda nekem mégse hozat.
Van is bennem pulykaméreg,
még a rútnak se jut féreg.
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Racka juh

(Fotó: Kiss Tamás)
Bodó Csiba Gizella: Csendes juhok
V-alakú szép fején,
csavart szarv a tetején,
racka-juhok elmélkednek,
némán egymásra figyelnek!
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Hajdu Mária: A juh

Dobrosi Andrea: Fázzam…

Szalma közt a racka vacka,
fejdísze a csavart szarva.
Gyapjú bőven van a hátán,
de cipőt nem hord a lábán.

Nem melegít télen gomblyuk,
adhat bundát a racka juh.
Inkább mezőn legelésszen,
fázzam vele bégetésben.
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KÉPES VERSEK: ÁLLATOKRÓL 2.

Róka

(Fotó: Baranyai Anita)
Czégény Nagy Erzsébet:
A pórul járt róka

Czégény Nagy Erzsébet:
„Sok lúd, disznót győz”

Róka Rudi mit talált ki?
Faluba ment tyúkorászni.
Meg is járta szegény pára,
Kakas csípett az orrába.

Vigyázz, most jön a nagy móka,
Erre sunnyog bajszos róka.
Hadrendbe álltak a tyúkok,
Elkergették kicsi Vukot.

Dobrosi Andrea: Gazdabaj

Dobrosi Andrea: Vadászvér

Tyúkot ennék - így a róka -,
az kell nekem, nem nyalóka.
De ha nem jut más csak kacsa,
az legyen a gazda baja.

Erdő mélyén rókakölyök,
megbúvik a tölgyfák között.
Makk rápottyan a fejére,
de nem csitul vadász vére.
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Sáska

(Fotó: Vehofsics Erzsébet)
Mayer Zsó: Zsákmányszerző

Szabó Edit Irma: Imádkozó sáska

Imádkozó sáska vagyok,
Templomba én mégsem járok,
Nem koptatom ott a padot,
Mezőn rovar után futok.

Imára készül a fátyolzöld sáska,
ciripel és hangol a vacsorára.
Sáskaasszony kínálja a párját,
dolga végeztével összefeni lábát.
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Sirály

(Fotó: Vehofsics Erzsébet)
M.Simon Katalin: Sirályok bálja

Dobrosi Andrea: Gyorsabb…

Kék ég alatt
Nagy madarak
Ezüst ruhában
Keringőt járnak

A sirálynak nem kell vonat,
gyorsabb ő, mint a gondolat.
Villámként sújt a Balcsira,
a halakkal van randija.

M.Simon Katalin:
A szemfüles sirály

Bodó Csiba Gizella:
Fehér sirály

Parton sétál a sirály,
Vigyázz, hogyha arra jár,
Ellopja a szendvicsedet,
S a nyomát bottal ütheted.

Stégnek végén vajon mi áll?
Nicsak, nicsak: fehér sirály!
Korábban egy halat fogott,
Én meg csak itt lustálkodok!
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Strucc

(Fotó: Baranyai Attila)
Koncz-Kovács Anna: Hőség

Gősi Vali: Az agresszív strucc

Meleg van a szavannában,
Negyven fok a fa árnyában.
Nagyon unja Strucc Attila:
„Struccanjunk az Antarktiszra!”

Tojást őriz strucc mama,
néha váltja struck papa.
A költést ha megzavarod,
menekülj, mert rúg egy nagyot!
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Sün

(Fotó: Hajdu Mária)
Keszy-Harmath Dániel:
Fésülködés

Bodó Csiba Gizella:
Süni-séta

Azon mereng Roxi sün,
hogy mi a jó a fé-sün.
Olyan hegyes, mint a tüske,
magát azzal hogy fésülje?

Szúrós bundám, gomb szemem,
este felkerekedem.
Bejárom a kertek alját,
és sün-fekhelyre érkezem.

Hajdu Mária: Vacok

Jártó Róza: Babaszobában!

Sündisznócska gömbölyödik,
az avarban rejtőzködik,
vackot építget magának
és az összes kisfiának.

Kicsi, szúrós kisbaba,
Nedves a kis nózija.
Almát, körtét szereti,
A sün mama eteti.
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Szervál

(Fotó: Baranyai Anita)
Dobrosi Andrea:
Arc, karc, harc

Gősi Vali:
Pettyes szervál úszni jár

Homokszínű, pettyes testem,
éjjel karmomat meresztem.
Ne kezdjél ki a szervállal,
arcba karcot, harcot vállal.

Karcsú állat a szervál, szőrzetéhez
ezüstszürke, vagy fekete petty dukál.
Hogyha fürge, fára mászik,
ám ha izzad nagy melegben, úszni jár.

Koncz-Kovács Anna:
Labdázik a szervál

Czégény Nagy Erzsébet:
A szavannán

Labdázik a szervál,
Az esőben szervál.
Nem fázik meg, nem már,
Megvédi a herbál.

Selymes fűben foltos szervál,
hosszú nyakkal büszkén járkál.
Megfeszül a nyurga test,
nagy fülekkel nyúlra les.
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Szirti kecske

(Fotó: Dezső Ilona Anna)
rozetta: szirti kecske bánata

Dittrich Panka: Mekegés

szirti kecske fenn a bércen
szomorkodva így mekeg:
kopár sziklák jobbra-balra,
hát most én itt mit egyek?!

Szirti kecske mek mek mek
csak lessetek emberek!
Füvet eszek mek mek mek
ettől szamár sem leszek!

Golán Angéla Gabriella:
Szirti kecske

Vitál Mária: Hempergő
szirti kecskék

Nem hiába ilyen kerge,
hiszen ez egy szirti kecske.
Kövön ugrál, sziklán lépdel,
biz’ egy atlétával ér fel.

Amikor a szirti kecskék
hemperegtek eleget,
ragyogott a csillagos ég,
és a hold is nevetett.
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Szürkemarha

(Fotó: Kiss Tamás)
Varga Katalin: Honfoglaló szürkemarha
Legrégibb állatunk, ősapáinkkal érkezett.
Bizony mondom, a honfoglaláskor már létezett.
Húsa ízletes, híres a szürkemarha nálunk.
Büszkék is lehetünk rá, ismert magyar jószágunk

Dobrosi Andrea: Magamról

Riba Ildikó: A marha otthona

Én vagyok a szürkemarha,
kinek szürke füle, farka.
De a tejem fehér, no lám,
Hortobágy a hálószobám.

Szürkemarha jó nagy állat,
ha látod, kösd fel az állad,
nagy a szarva, sok tejed ad,
Hanság neki otthont is ad.
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Tigris

(Fotó: Kiss Tamás)
Riba Ildikó: Tigris-élet
Mennyi tigris él a világon,
Afrikában és jeges égtájon?
Kihalunk, ha ránk vadásztok,
benne mértéket nem találtok!

Dobrosi Andrea: A precíz

Dobrosi Andrea: Sportosan

Tigris étke szarvas, bivaly,
hogyha éhes, gyorsul, ihaj.
Jó vadász és sprinter egyben,
nem hagy hátra senkit egyben.

Tigris koma úszózseni,
tavat, mint a hattyú, szeli.
Nem is hinnéd, nagyot ugrik,
fel nem döntöd, mint a kuglit.
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Vidra

(Fotó: Dezső Ilona Anna)
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Kühne Katalin: Estebéd

Kühne Katalin: Kagylók álma

Vidra Viktor hívja menyét:
Vilma, mi lesz az estebéd?
Vedd elő tüstént a tányért,
ma békacombot rágcsálnék.

Vidra füttyög, keresi zsákmányát,
Siklik a tópart kövei között,
Elűzi halacskák, kagylók álmát,
Hold világít a víztükör fölött.

Dobrosi Andrea: Dilemma

Vitál Mária: Vidra kép-más

Bálba mennék – így a vidra –,
mit vegyek a lábaimra?
Hártyacipőt nem árulnak,
akkor mezítláb táncoljak…?

Hű, de ronda ma a képem,
ezt látom a víz tükrében.
No, de ebből mára elég,
Vidráéknál nem lesz ebéd!
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Víziló

(Fotó: Kiss Tamás)
Bodó Csiba Gizella: Kicsi nekem minden tó
Kicsi nekem minden tó,
morgolódik víziló,
lustán szundikál a vízben,
de azért ő nagyon éber!

Hajdu Mária: Hogy lehet?

Dobrosi Andrea: Félsiker

Ló a vízben? Hogy lehet?
Folyóvízbe hogy mehet?
Úgy, hogy ő a víziló,
élőhelye a folyó.

Karácsonyra mit nem kértem,
vízilovat, hófehérben.
Meg is kaptam, de barna csak,
háta nedves, hasa iszap.
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GŐSI VALI: KÖNYVAJÁNLÓ
Hajdu Mária: A szemüveg mögül c. kötetéhez
„Szemüveg mögül a régi világom, egyre jobban, egyre tisztábban látom.”
Ezekkel a szavakkal ajánlja a szerző legújabb verseskötetét, amelynek
címe is a jelzett letisztult, érett látásmódra utal: A szemüveg mögül.
A Rímes gondolatok című kötet után – a sorban immár másodikként –
megjelent válogatás különlegessége most is az, hogy verseken kívül
prózai művek is kerültek a kötetbe, de válogatott rímes gondolatainak verseinek - száma ezúttal már százról százötvenre nőtt. Írásai
hangulatok, villanások, életérzések, az élet minden területéről, amelyek
dallamára, érintésére elcsitul a világ zaja. Szeretettel ajánlom Hajdu
Mária érzékeny, finom érintésű verseit, prózáit minden kedves
olvasónak, aki csend-hangokra vágyik.
***
Dezső Ilona Anna: Az Élet színpadán c. kötetéhez
Megjelent Dezső Ilona Anna, az Élet színpadán címmel útnak indított
irodalmi kiadvány-sorozatának első füzete, amely hetvenkét válogatott
verset tartalmaz, igényes, saját tervezésű borítóval és szerkesztésben.
Alkotásaiban – így a most megjelent versfüzetben is – a pillanat szépségét, a lélek harcát, az ember küzdelmét, felemelkedését a mélységekből, az ember és a természet csodálatos egységét villantja föl, érzékeny látásmóddal, hittel, reménnyel, szuggesztív hatással.
Dezső Ilona Anna az elmúlt három évben hét kötettel ajándékozta meg
olvasóit. Két verses (Világot alkotom máglyának 2010, Őszbetért 2011),
három novellás (Tündérkert 2010, A Kincs I 2011, A Kincs II 2012) és
két regénnyel (A megálmodott világ 2011, Bolda, az utolsó igazi sámán
2012). Önálló kiállításai 2008-ban, 2010-ben, 2011-ben és 2013-ban voltak látogathatók. Díjai – a teljesség igénye nélkül: Cserhát József
Nagydíj, arany fokozat, 2010; Cserhát Nívódíj, arany fokozat, 2011;
Cserhát Emlékplakett, 2011; Cserhát örökös tagság, 2012, de sok más
irodalmi körben is elismerték már munkásságát. Legmagasabb díjainak
egyike az Életmű Nívódíj, de rendelkezik egyműves Nívódíjjal is.
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GŐSI VALI: ALKOTÓI KÖZELKÉP – VITÁL MÁRIA
„Életem színes szőnyegét tekerem,
53 éves emlékem hintem bele.
Szóvirággal díszítem álmaim,
Hangtalanul kergetem vágyaim…”
– olvasom, és adom közre a szerző
bemutatkozó sorait, mintegy Ars
poeticájaként.
Életútjának legfontosabb állomásairól így vall:
1958. december 25-én Kemecsén
születtem, Nagyhalászban a játékos gyermekkorból felcseperedtem, és Nyíregyházán hamar felnőtté lettem.

- Elárulod, mikor és milyen indíttatásból kanyarodott életutad az
irodalom szeretete, a költészet felé?

Születésem óta a földi élet szépségeivel, örömeivel, megoldandó kérdések válaszaival keresem az élet ajándékát. A kacskaringós úton, számtalan buktatón keresztül, ezernyi lehetőség és felfedezés segített
megtalálni az öröm forrását. Örömmel tölt el, ha felfedezem a magyar
kultúra ékszerdobozában a reánk ragyogó gyémánt kincseket.

- Azt mondod, érzésvilágod és a megélt életesemények, a világ dolgai
iránti kiváncsiságod, érzékenységed segítenek az értékes emberlét keresésében. De hogyan őrzöd, ápolod, adod tovább a megtalált értékeket? Versekben? Prózában? Esetleg képzőművészeti alkotásokban?
Lehetőségeimhez képest sokféle módon őrzöm, ápolom és megismertetem másokkal is a még létező értékeket. A kutató, felfedező és felismerő életszakaszaimban számtalan öröm, bánat, szenvedély, szenvedés;
álmok, vágyak, igazság, sorscsapás és a természet szépségének élményei: mind-mind írásra késztetnek. Az érzéseket, gondolatokat nemzeti
nyelvünk gyöngyszemével, a verssel próbálom közvetíteni, valahogy így:
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„a magány üres udvarában,
a fájdalom sötét kapujában,
a siker fényes küszöbén,
az öröm bódító mámorában,
a képzelet szárnyaló szárnyán,
a Múzsával együtt születik.”
Vitál Mária publikációi – a teljesség igénye nélkül:
a Sóstó, a Nyírség Oázisa c. könyvben, a Kultúra Lovagrendje évkönyvben, a Barátok Verslista kiadványaiban, az Irodalmi Rádió „GONDOLATOK ÉRTÉKE” c. rádióműsor hangzó és nyomtatott kiadványában, önálló,
verses összeállítása a Feketén Fehéren című irodalmi folyóiratunkban
jelentek meg.
(http://poeta.hu/feketen-feheren/2010_01/FF2010_01.pdf).
Önálló kötetei:
2002 Élet özönvíz után
2006 Életút - életmű képekben
2008 Igazgyöngy (verseskötet)

Várjuk írásaidat továbbra is a Barátok Verslista tagjainak, olvasóinak
örömére. További szép alkotó munkát kívánunk!
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