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MIKLYA ZSOLT

KISS OTTÓ

Ébredező

Nagypapa vet majd

Ébred az erdő,
ébred a rét,
napsugarakkal
játszik az ég.

Voltunk a kertben,
nagypapa vitt ki,
azt mondta, vet majd
tavasszal itt, ni!

Éled a pitypang,
éled a tölgy,
égi vizekből
kortyol a föld.

Ott lesz a borsó,
a mák, a cékla,
amott a zöldség,
a sárgarépa.
Itt lesz a zeller,
és ott a málna,
abból a medve
nagyot kajálna.
Itt lesz a retek,
ott lesz a kapor,
ha azt is vetek,
abból is kapol!
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GAZDAG ERZSI

NEMES NAGY ÁGNES

Pitypangok

Tavaszi felhők

Sárga pelyhes kislibák
tipegnek a réten át.
Nem is libák, virágok,
sárga a bóbitájok.
Gyenge száruk imbolyog,
sárga szemük mosolyog.
Tityegnek és totyognak,
majd a földre potyognak.
S pár nap múlva – mily csoda! –
fehér lett a bóbita.
Tolla nőtt a virágnak,
könnyen indul világnak.

8

Bodzavirágból, bodzavirágból
hullik a, hullik a sárga virágpor.
Fönt meg a felhők szállnak az égen,
bodzafehéren, bodzafehéren.
Szállj, szállj felhő,
pamacsos,
hullj le, te zápor,
aranyos,
hullj le, te zápor,
égi virágpor,
égen nyíló bodzavirágból.

DONÁSZY MAGDA

Szalmaszál
Széllel-bélelt
szalmaszál.
Szálló szélben
merre száll?
Ide-oda,
amoda.
A kék vizű
tóba.
Méhe néne
rája vár
a zivatar óta.
Szalmaszálon
kimászik,
aztán elszáll hazáig.
Széllel-bélelt
szalmaszál
egyet gondol,
földre száll.
Ágon át,
fákon át
füstifecske
oda lát.

Fészket épít,
érte száll.
Néki kell a
szalmaszál,
hogy a fészket
védje,
zivatarba’,
szélbe’.
Megörül a
szalma szála,
nincs boldogabb
szalma nála.
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FINY PETRA

NEMES NAGY ÁGNES

Nyári tél

Gesztenyefalevél

Hull a pelyhes nyárfaszösz,
vattaködben sündörögsz,
mintha nyáron tél lenne,
hófehéren lépdelve.

Találtam egy falevelet,
gesztenyefa levelét.
Mintha megtaláltam volna
egy óriás tenyerét.

Hull a csipkés nyárpihe,
kis hóembert szór ide:
szösszel bélelt huligán,
kalapja egy tulipán.

Ha az arcom elé tartom,
látom, nagyobb, mint az arcom.
Ha a fejem fölé teszem,
látom, nagyobb, mint a fejem.

Hull a pelyhes nyárfagömb,
bánatunkra hóözön:
puha nyári karácsony,
napfényméz a kalácson.

Hogyha eső cseperegne,
nem bánnám, hogy csepereg,
az óriás nappal-éjjel,
óriási tenyerével
befödné a fejemet.
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