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Róka Bandi pórul jár
 

 

Róka Bandi gondolt egyet,

Enne egy kis csibehúst.

El is indult hamarjában,

Hosszú volt a gyalogút.

 

Falu szélére érkezve

Szimatolva meg-megállt,

Szerencsére talált is egy

Nyitva maradt kapucskát.

 

Beosont a tyúkudvarba,

Kikerülte a kutyát,

Odaért a csirkeólhoz,

S nyitogatta ajtaját.

 

Arra gondolt, alszanak

Az édes húsú pipikék,

Nem hallják meg, ha csendben

Szalmaágyukba belép.

 

Róka Bandi ez esetben

Elszámította magát,

Nem tudta, hogy kutya helyett

Macska védi udvarát.



 

Kinyitotta szürke szemét

A nagy fekete kandúr,

Talpra ugrott, s védte várát

Akárcsak egy pandúr.

 

Nekiment a rőt rókának,

Megkarmolta rútul,

Bandi iszkolt, ahogy tudott,

Így járt végül pórul.

 

Felébredt az udvar népe,

Lett nagy zsivaly, lárma,

Csak a kutyus aludt békén,

Édes volt az álma.

 

A macska a rókánkat

A kapuig kergette,

Szedte lábát Róka Bandi

Irháját féltette.

 

 

 

Éhesen és megtépázva

Futott az erdőig,

Oda lett a vacsorája,

S szétkarmolták bőrig.

 



Az udvart ezek után

Messze elkerülte,

Máshol kell már szert tennie

Egy kis csibesültre.



Viszály az állatkertben
 

 

 

Összeveszett a gepárd

És a párduc kedden,

Így kezdődött el a viszály

Benn az állatkertben.

 

Kicsinyelte ketrecét

Gepárdunk, a beste,

S a szomszéd párducét

Méregette, leste.

 

Szerdán az elefánt is

Haragosra tett szert,

Szerinte a púpos teve

Többször kapott kekszet.

 

Csütörtökön a majmok

Rútul összevesztek,

Ők is azon vitatkoztak,

Mennyit ittak, ettek.

 

Pénteken a hüllőházban

Egy kígyó azt sziszegte,

Távozzanak el a gyíkok



Egy másik ketrecbe.

 

Szombaton a madárházban

Kerekedett lárma,

Összevesztek a kakaduk,

Kié melyik pálma.

 

Vasárnap már zsivajgott

Az egész állatsereg,

Leghangosabban cincogtak

A kis fehér egerek.

 

Patkányokra, menyétekre

Fújtak nagy mérgesen,

Eleszik a vacsorájuk

Mohón, szélsebesen.

 

A farkasok vonyítottak,

A rókák sírtak, ríttak,

Csak a sakálok, hiénák

Röhögtek, vihogtak.

 

 

Hétfőn aztán az oroszlán

Felbődült mérgesen:

Elég volt e csatazajból!

- mondta idegesen.

 



Elhallgattak az állatok,

Némelyik még morgott,

Aztán beletörődtek,

Hogy gyomruk néha korgott.



Nyuszi Zsuzsi álma
 

 

Nyuszi Zsuzsi lefeküdt

Egy hideg téli este,

Hiába bújt avar alá,

Fázott egész teste.

 

Hamarosan elaludt,

És mély álomba esett,

Ez az álom a nyuszinak

Nagyon is jól esett.

 

Azt álmodta Nyuszi Zsuzsi

Az avar alatt,

Hogy fehér bunda helyett

Kapott egy másikat.

 

Álmában az állatok

Hordtak sok-sok irhát,

Kapott róka köpönyeget,

Kecskeszőrt és birkát.

 

Zsuzsi a bundákat

Mind magára húzta,

A jó meleg kupac alól

Orrát ki sem dugta.



 

Közben ki is tavaszodott,

Nyíltak a virágok,

Ágak között rigó repült,

Hangosan trillázott.

 


