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Az illusztrációs rajzokat

Felszner Petra, Mézes Liliána,

Papp Enikő és Suhajda Mercédesz,
a Budapesti Keresztúri Dezső

Általános Iskola Tanulói készítették.
A fotók a szerző felvételei.



Az állatok lelke
Körbevesznek ők, nap, mint nap;

barátságuk az szent, igaz.
Minden állatnak van lelke,

kedvességgel elférsz benne.

Hű társad lesz, ha szereted,
gondozod és megeteted;

meghálálja a jóságod,
tegyél tanúbizonyságot!

Ha nem hiszed el szavamat,
tégy hát próbát mihamarabb;

babusgass egy kis állatot,
mint cselekszik, megláthatod.

 

 

 



Rigó Robi
Korán reggel rigó rikkant

napfelkelte közeleg,
harmatcseppből bővén ihat,

gyűjtötték a levelek.

Horizonton bíborfény gyúl,
kapaszkodik már a nap,

gyöngyharmatért földre lenyúl,
mivel ő sem szomjazhat.

Avart kotor rigó csőre,
gilisztahad bajban van,
kunkorodik pőre bőre,

jól mutat egy csokorban.

Fészek mélyén a kis rigó
tátja csőrét jó nagyra,

a gilisztacsokor mily’ jó,
van még hely a pocakban.

Majd ha megnő ő is rikkant
reggel, este eleget,

ébreszti, mint hírlap rikkancs
a kis lusta gyereket.

 

 

 



Veréb Vendel
Eresz felett veréb cserfel,

begye tele eledellel,
Fészkéből szól: kicsi-csirip,
éhes vagyok, kérek kicsit,
csupasz csuri így alkuszik.

Veréb mama, veréb papa,
bogarak után szaladna,

de ők csak ugrálni tudnak,
bogárhad így messze futhat,

levél alá mind elbújhat.

Veréb mama kapja magát,
kiterjeszti szürke szárnyát,

cikázik a levegőben,
menekül a légy előle,

de biz’ gyors a mama csőre.

Egész nap csak úri-muri,
nem éhezhet a kis csuri,
gömbölyödik pocikája,

pelyhesedik apró szárnya,
repül ő is nemsokára.

Elhagyja a puha fészket,
anyja többé nem ád étket.
Csalogatja párját majdan
fűből rakott fészekaljba,
hol kicsinyét babusgatja.



 



Szarka Szaniszló
Fa tetején szarkafészek,

kis remekmű, ha megnézed.
Sárral tapasztva az alja,
sem ablaka, sem ajtaja,

lyukon járnak ki-be rajta.

Fekete toll, na meg fehér,
- tarkafajta - mondják ezért,

hosszú farkát billegteti,
mikor torkát köszörüli,
a környéket hideg leli.

Cserregése messze hangzó,
Szaniszló egy fészekrabló.
Kis madarak fészkét lesi,
megdézsmálja, ha teheti,

fiókákat is megeszi.

Mondják többen:- ő egy tolvaj-;
őrizd kincsed hát nagy gonddal,
mert visz mindent, ami fényes,
nem válogat, nem is kényes,
félénk, mégis szenvedélyes.

Nap fényében csillan tolla,
ekként fennhéjázva hordja.

Kötekedik, megláthatod;
de ha magadhoz szoktatod,

bízvást lehet jó barátod.





Gólya Géza
Fény-sálat tekert nyakára;
fázott itthon szegény pára,
elszállt, s üdült Afrikába.
Jött a tavasz, szép kikelet,

Géza így hazaérkezett.

Kelep-kelep kémény párkán;
máglya-fészek, gally, gally hátán,

messze lehet látni onnan,
van-e ebéd réten, tóban,

fel is reppen azon nyomban.

Sikló, béka ízes falat,
szereti a kicsi halat,

és ha tojást költ a párja,
ne éhezzen, hát leváltja,
nem sokára hazavárja.

Tojásból kis gólyák kelnek,
folyton folyvást mindig esznek;

szüleiknek komoly munka,
hogy az élelmet hasukba

megteremtsék napról napra.

Fészkükből mikor kinőnek,
levegőbe felröppennek,

próbálgatják nagy szárnyukat;
ősszel fogják batyujukat,

s megkezdik a vándorutat.





Béka Béla
Tóparton, hol békák élnek,
nyári estén zeng az ének;

csillag gyúl a mélykék égen,
Béla ül a víz szélében,

ő is segít nagy serényen.

Tücskök szopránt ciripelnek,
éj leplében lepihennek.

Hajnaltájt, ha éled a part,
víz szélén sok ebihalat
melegít a felkelő Nap.

Békalencse közt a szúnyog
könyököl, már nagyon unott;

ragadós a béka nyelve,
a szúnyogot be is nyelte,

de nem elég foghegyre se.

Úszik tovább, nádashoz ér,
ott egy bögöly, juj, az kövér;
nyelve lecsap, bűvös ármány,

megragad a bögöly hátán,
beszippantja tátott száján.

- Ó, mily fenséges ez étel,
hosszú lábú gólya lépdel;

igen, békacombra gondolt,
de ez egyszer melléfogott,
mert Béla egy úszóbajnok.




