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Bújócska

Mezítlábas ösvényen

Póni dal

Patakparton jártam,
áztattam a lábam,
vízcsobogásban,
kövirákot láttam.

Egy lúdláb, meg két lúdláb,
nyáron legjobb mezítláb!

Kipi-kopi-kipp-kopp
szalad a kis póni,
de jó lenne egyszer
rajta lovagolni.

Szitakötőszárnyon
nádbugára szálltam,
napmosolygásban
fürösztöttem szárnyam.
Szárcsa mama hátán
vígan ringatóztam,
nádsuttogásban
titokban megbújtam.
Szélcsendes zugomban
arra vágyakoztam,
létmagányomban
rám találjál nyomban!

Félre cipő, félre zokni,
talpat így jó masszírozni.
Mint teve a sivatagban,
araszolok lágy homokban.
Háncs forgácson élvezkedem,
csiklandós e terep nekem.
Mókus rágta tobozokon
talpaimat rakosgatom.
Gyöngykavicsokon mászkálok,
el ne csússzak, jól vigyázok!
Szalmatörek és fadugó,
zireg-zörög a sok dió.

Sörénye lobogna
a hajnali szélben,
szőre megcsillanna
lemenő napfényben.
Négy kicsi patkója
szikrázna a lábán,
és ha eltévednénk,
én már azt se bánnám.
Vágtatna az égen
az én kicsi pónim,
bolyhos felhők hátán,
de jó lovagolni!

Gyere, rúgd le a csukádat,
had csikizze meg a lábad!

Szitakötő lennék …

Vakáció!

Állatkórház

Hogyha szitakötő lennék,
vízipalotában élnék,
polkáznék a poloskával,
kergetőznék a csiborral.

Ó, ió, ció, áció, káció,
akáció, vakáció!
Tárd ki szárnyad aranykapu,
s jöjjön minden, ami jó!

Hej, de nagy a sürgés-forgás
az állatkórházban,
sok a beteg és az orvos
nyakig áll a pácban.

Ha a vízinépet unnám,

Hívogat az erdő, mező,

Egerészölyv szárnyát tépte

levedleném lárvaruhám,
vadonatúj tündérszárnnyal
feltöltődnék szivárvánnyal.

és a csónakázótó,
lepkék, békák, gyíkok, sünök
virgonckodnak, hó-hahó!

egy ravaszdi róka,
itt növesztgeti a tollát
immár hetek óta.

Toporog a bicikli is,
a túrára készen áll,
robog a roller az úton,
játszótérig meg sem áll!

Farkas mama lábát törte
a nagy futkosásban,
ki gondozza kilenc kölykét,
míg bent van a kórházban?

Szundít az ébresztőóra,
a táska is aludhat,
nincs több lecke, nincs több
óra,
kipihenik magunkat.

Örül a kis szurikáta,
lement már a láza.
Nem gyötri az influenza,
mehet óvodába.

Tolltartóban mocorognak
tollak, színes ceruzák,
titkon őrzött álmaikat
végre megrajzolhatják!
Pattog már a pöttyös labda,
és a foltos bőrfoci,
eljött most az ő idejük,
a szabadba uzsgyi ki!
Nyári napfény, hűs vizű tó,
kint játszani csudajó!
Ó, ió, ció, káció,
Éljen a vakáció!

Köhög a kis jegesmaci,
megfájdult a torka.
Kapott mentolos cukorkát,
jobban lesz holnapra.
Rikoltozik a kis majom:
„Nincsen nekem semmi bajom!
Engedjenek hazamennem,
várnak otthon tizenketten!”
Ugrál a kicsi kenguru,
félre bánat, félre bú!
Meggyógyulok egykettőre,
vár az anyukám erszénye!
Kalimpál a gerle szíve,
sápadtabb is lett a színe.
Jó beteg ő, engedelmes,
nincs nagy baja, csak
szerelmes!

