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A fácán 

 

A fácán lent fészkel, éjjel fán telel, 

kecsesen jár, fürgén szaladgál rónán, 

örül vadász, ha ejtve tollára lel, 

levesben köt ki végül, nem szabónál. 

 

 

Kis szárnyas fohásza a nagy vadászhoz 

 

Nagyon szépen kérlek, 

minden trükköt vess be, 

a fácánhús vétek 

bele a levesbe. 

 

 

Mint az egészséges életmód elkötelezett híve 

 

Apám, anyám, fácán, 

tűnődött a jérce, 

mért nem jó a zöldség 

vadásznak ebédre…? 

 

 

Csak logikusan 

 

Anyám, ugye élni lettem? 

- merengett a fácán - 

amíg golyó száll felettem, 

veszélyes apánál. 
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Enni-menni 

 

Tojását a fácán bokoraljba tette, 

ej, ülhet rajta még, rovarhoz van kedve, 

télire gabona a begyébe kijár, 

azóta ha kotlik, a mezőre kijár. 

 

 

A szabadság megnyilvánulása 

 

Egykoron voltam díszmadár, 

baromfi udvarba tértem, 

én gyöngytyúk vagyok, nincs határ, 

ha háló ér, menedékem. 

 

 

Sebes gondolat 

 

Fincsi husim, a tojásom, 

de a tányérba ma se vágyom, 

– így a gyöngytyúk, és röppen, ni –  

ijedni jobb, mint engem enni. 

 

 

Tollpuzzle 

 

Gyöngytyúkot nézeget Kata, 

nem kell rá nyereg, se pata. 

A tolla ruhája egyben, 

mezben futkározik, s egyben. 
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Szépérzék, avagy a tévedés művészete 

 

Gyöngytyúk azt eszi, mint pulyka, 

mégse ő az udvar rútja. 

Lehetne modell is akár, 

de az ember gyomrába kár. 

 

 

Miheztartás végett 

 

Tojáshéjat már nem hordok, 

de gyöngytyúknál nincs nyafogás, 

megérhet az asszony sorsot, 

inkább öreg, mint jó fogás. 

 

 

Hiúság 

 

Pávatoll lett a gyöngytyúk ideálja, 

úgy vágyott egy új, színesebb ruhára, 

a sajátját de rég utálta szegény, 

pedig csak a képen fekete-fehér. 

 

 

Lényegre tapintva 

 

Azon hezitált a kobra, 

hogy balra menjen avagy jobbra. 

– Mindegy, lábaim nincsenek, 

ki nem nőnek, bármerre megyek –  
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Felháborodás 

 

Nahát, milyen módi ez megint, 

velem kivételeznek rendszerint, 

Én a papagáj különülve, 

beszélhetek, csak külön ülve. 

 

 

Dac 

 

A gazdám úgy szólván néma, 

de van még egy papagája. 

Akár köszönnék helyette, 

de nem. Magomat megette. 

 

 

Köszönet 

 

Három papagájom a kórusban próbál, 

míg kántori énem, a templomban szolgál. 

Hívő madárkáim egyre ismételnek, 

hálát adnak értem, s hálát az ételnek. 

 

 

Türelmetlen, kíváncsi 

 

Vajon mi a beszéd tárgya? 

egy papagájnak tudni kell! 

Kérem, én adok a pletykára, 

csak gyorsan, fiókám kikel. 
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Az idomár 

 

Hogy utánozom, nem majomszokás, 

tyúkocskád is én vagyok, bi-bi-bá, 

papagájként kimondom, kotkodács, 

tartsd az ütemet velem: ti-ti-tá… 

 

 

Nagylelkűség 

 

Én, mint kígyó, kicsinyke szívem, 

de ha csúszva is, magammal viszem, 

sose hinnéd, van bennem szeretet, 

mérgemet ontva, szívesen eszek. 

 

 

Információ 

 

Hogy tudjad, nagyra nyitom állkapcsomat, 

a kígyókban erős még a hasizom, 

de szupermen nem kell, se álkapcsolat, 

én az igaz lakomáért pasizom. 

 

 

Bemutatkozás 

 

Színes egyéniség vagyok, 

kívül tollal, szóval belül, 

papagáj, ha tükörbe néz,  

előbb beszél, aztán repül. 
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Párosodó 

 

Bundám víztaszító, zsíros, tömött, 

de belül érted dobban vidraszív, 

kotorékom fák tövén is tiszta, 

mint én vagyok, belakhatod, masszív. 

 

 

Komoly játék 

 

Partról vízbe csússz le velem, 

nekem fenekem a szánkó, 

a vidra nem felületes, 

meglátod, hogy mélyenszántó. 

 

 

Gondban 

 

Bálba mennék – így a vidra –  

mit vegyek a lábaimra? 

Hártyacipőt nem árulnak, 

akkor mezítláb táncoljak…? 

 

 

Az igényes 

 

Halat kíván vidravérem, 

a csónakot könnyedén beérem. 

Hát uccu neki, falatra, 

csak ne faszálka  jusson hasamba. 
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Az igénytelen 

 

A vidra édes víz szerelmese, 

de nem kóstolja meg, hogy édes-e, 

Ráadásul nem tör rá víziszony, 

akkor sem, ha a teste sót kinyom. 

 

 

Felhívás 

 

Ne vegyed a vidraprémet, 

van terajtad elég réteg. 

Simogathat ember-kezed, 

úgyis, hogy a lábam vezet. 

 

 

Kérés a gazdihoz 

 

Ígérd meg, 

emberi maradsz, 

én pedig 

tengerimalac. 

 

 

Vedd tudomásul 

 

Ha kitennéd a szűröm, 

tudatom veled, nem tűröm. 

Fellebbezni azért lehet, 

elbírálja azt az ebed. 
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Vészhelyzetben 

 

Szedem lábam jó előre, 

most találtam puskacsőre, 

cikkcakkban rohannak nyulak, 

egyenesen az anyunak. 

 

 

Alvótárs 

 

Párnám libatollat rejt el, 

rajta terólad álmodom, 

hogy értsd, nem kell hozzá rejtjel, 

ölellek így is – vánkoson. 

 

 

Fogócska 

 

Jöhet trágya, aztán pörkölt 

utol nem ér a légycsapó. 

Jobb reflexem, mint ki pörkölt, 

fogóm marad a véradó. 

 

 

Adok-veszek 

 

Májam, tollam, az kell neked, 

nem szereted gágogásom, 

buta liba vagyok, lehet, 

de zsírommal sírod ásom 
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Húsbavágó 

 

Erre kutyám, ez libatoll, 

vedlik szárnyasunk? Szimatolj! 

De gazdám, itt volt a róka 

s gágogott ennivalója… 

 

 

Csattanó 

 

Én a moly, humort tesztelek, 

tapsolni ráérsz vesztemet. 

De te szorgos vagy és komoly, 

poént leütsz, hogy megtorolj. 

 

 

Feltételezés 

 

Nem megtűrt a moly ruhának, 

pedig csak eszem, s utálnak. 

A lyuk majd divat is lehet, 

tán akkor hagyják, hogy egyek. 

 

 

Kényelem 

 

Molyságom hívatlan vendég, 

de ha a házba bemennék, 

ott valami ragacs várna, 

nyughelyem lenne az, párna. 
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Potty… 

 

Kuvik madár ül az ágon, 

alatta áll a családom. 

Felfigyelnek égi jelre, 

nem csillag hullt, ejnye-bejnye. 

 

 

Különbség 

 

Nélkülem a kémény rakás, 

üres üreg, romos lakás. 

De a kuvik dalt visz oda, 

így lesz abból koncertszoba. 

 

 

Színek 

 

Zöld az erdő, mint a kiwik, 

elhagyja azt barna kuvik, 

ám a város szürke máza 

nem illik a gyümölcstálba. 

 

 

Az ellenállhatatlan 

 

– Bölcs kuvik, te mit csinálsz éjjelen, 

a pockok, lepkék már mind halottak, 

tán megölte őket a félelem? 

– A szerelem. Belém habarodtak. 
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A biztos 

 

Kíváncsi volt a kis kuvik, 

a társasban mennyit bukik. 

Meg is ragadt dobókockát, 

azóta is hajkurásszák. 

 

 

A tudatlanság ára 

 

Van ki nem tud pelikánul, 

nem érti, ha csőrük tárul, 

bölcső ring így a sok halnak, 

kik szegények belehalnak. 

 

 

Dal sors 

 

Védett vagyok, tán haláli, 

csak kis kuvik, nem kanári, 

nekem erdő a ketrecem, 

ott dalolok s leszek tetem. 

 

 

Az elszánt 

 

Elege lett a kuviknak, 

és oltári nagy bulit csap. 

Ha már egyszer védett hangja, 

az erdőt majd háborgatja. 
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Hírhozó 

 

Megijedtem az embertől, 

azt hittem, hogy csak embert öl, 

de kuvikra is rászokott, 

s azt mondják, hogy halált hozok… 

 

 

Jó tanács 

 

Kuvikok, az épség nyitja, 

ha nem talál el parittya. 

Jaj, nem segít holmi húzás, 

csend kő’ ha jön kő, meg húzás. 

 

 

Tűrőképesség 

 

Itt egy levél, elcipelem, 

meg nem árthat ennyi nekem, 

Egyet nem bír hangyaizom, 

ha cipőtalpnak nyalizom. 

 

 

Napozás közben 

 

Ha csiklandoznám lábad, 

üdvözöl a hangyahányad. 

Utamat állod, jaj, bocsi, 

rajtad vagyok én a kocsi. 
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Csapatmunka 

 

Bolyban az egység, az erő, 

szorgos ott minden résztvevő. 

Ha eső jön, jön hangyahad, 

mit jön, mint idő úgy halad. 

 

 

Bátor(talan)ság 

 

Combom keveseknek vacsi, 

nem félek én, az étlapi. 

De ha közel a gólyacsőr, 

reszketni kezd a békaöl. 

 

 

Békasors 

 

Rezeg a lapu? Mert ugrom, 

kísérheti azt kuruttyom. 

Zajos vagyok, de igen gyors, 

vizet fodroz a békasors. 

 

 

Váratlan vendég 

 

A fák kérgén kopogtatok, 

étket lesek, több tucatot. 

De harkálynak zárt az ajtó, 

én vagyok a féreghajtó. 
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Kutyaillem 

 

Mint kutya, ugatni szoktam, 

nem állok ezért sarokban. 

De ha embert megharapok, 

az büntetésre alap ok. 

 

 

Séta közben 

 

A kan kutya lábat emel, 

a szuka guggolva vizel. 

ez különbség, de ha mást kell, 

ugyanúgy jön barna kábel. 

 

 

Büdös igazság 

 

Viszket, dagad, megcsíptelek, 

a darazsak csak ilyenek. 

Az izzadságot nem komálom, 

lehet, te vagy ideálom. 

 

 

Légtornász 

 

Zúgva búg a szitakötő, 

barátságot éggel köt ő. 

Mint helikopter, szárnyal ott, 

de hogy leszáll, várhatod. 
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Szorgalom 

 

Eresz alatt fecskefészek 

abban én nem heverészek. 

Villás farkamat, ha látod, 

épp etetem a családot. 

 

 

Vita 

 

Gólyáéknál az a téma, 

mi legyen ma vacsorára. 

Ettől hangos villanypózna, 

lesz-e kapás, béka póz ma. 

 

 

Üzenet az orvvadásznak 

 

Az elefánt méretes, 

ezért kérlek, úgyis szeress. 

Imádhatod az agyaram, 

de csak nagyon magasan. 

 

 

Stressz 

 

A zsiráfnyak, mint a létra, 

magasra tör, kecses, vézna, 

sok falevél ágon izgul, 

tépi őt száj, mint a pitbull. 
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Hagyaték 

 

Mondhatják, szegény, behemót, 

de egyszerű kis medve volt, 

nem volt gazdag ez a pára, 

csak egy bunda ruhatára. 

 

 

Kicsi, nagy 

 

Apró termet, kis ugribugri, 

nincsen rajta semmi muszkli, 

magból merít veréb erőt, 

városban ő a tollas erőd. 

 

 

Ébresztő 

 

Lajhár Lajcsi mindig álmos, 

felkelteni nem tanácsos. 

Hacsak nem jő sasnak röpte, 

kelnie kell, mint megölje. 

 

 

Kivétel 

 

Lajhár teste lassan mozog, 

ő inkább aludni szokott. 

de ha rémálmai vannak, 

híve lesz a mozdulatnak. 
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Folyóparti vitaparti 

 

Nagyra tátva, vagy víz alatt, 

húsra nőttek bennem fogak, 

krokodilbőr divatkellék, 

ez ellen én szót emelnék. 

 

 

A kis hamis 

 

Hiába van kereszt hátamon, 

nem hiszek, büszkén vállalom. 

Inkább csípek, hálót szövök, 

ez vagyok én, a pókkölyök. 

 

 

Életpálya 

 

Hal addig él, míg meg nem hal, 

nincsen se jobb lába, se bal. 

Vízbe nem full’, úgy tervezték, 

hasnak köszönheti vesztét. 

 

 

Na, ne már… 

 

Púpos, szőrös, nem esetem, 

bámulhat rám teveszem. 

Randi társként vizet adna, 

meghívna a sivatagba. 
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Majom álom 

 

A banán bejön, azt eszem, 

mert arra vágyom szüntelen, 

magamat is utánzom, 

milyen, ha nincs majom álom. 

 

 

Fürgeség 

 

Ha napot látok, spurizom, 

beindul rá a gyíkizom, 

kövön, füvön én iszkolok, 

legyen az nagy vagy kis dolog. 

 

 

Fröccs… 

 

Égi áldás, rád az potyog, 

ez csak olyan galamb dolog, 

bele nem lépsz, az tuti, 

de hirtelen jön, mint zuhi. 

 

 

Erősség 

 

Földben pihen nyakon struccfej, 

ám ha kerget, inkább fuss el, 

Élőhelye a sivatag, 

magot abból ő kiragad. 
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Gyenge pont 

 

Óriási a strucctojás, 

mehet vele kondizás. 

El nem repül, bár nagy madár, 

de megríkatja hagymatál. 

 

 

(V)ész-járás 

 

Szedem lábam, utolérlek, 

tojást lopni, nincs esélyed. 

Hiába is kell strucc eszem, 

jól eldugtam a földbe lenn. 

 

 

Kő-hon 

 

Mi mekeg itt, szirti kecske? 

Mégse mentünk el Tibetbe. 

Hegyen oson, kő kell neki, 

nem nézi azt, hogy tibeti. 

 

 

A megfontolt 

 
Szirti kecske mereng éppen, 

ha lelépne, merre lépjen, 

származna-e abból kára, 

ha eljutna Kamcsatkára? 
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Mindent a szemnek… 

 

Erdő mélyén ott egy falka, 

abban inog farkas farka. 

Meg ne húzzad, üvöltsenek, 

csendet inkább élve csenek. 

 

 

Szívmaraton 

 

A kis kecses szökkenőben, 

inal, s ott van minden nőben. 

Udvarolhatsz gazellának, 

csak bírja izmod s a lábad. 

 

 

Vágy 

 

Bolha Benő megszomjazott, 

szőrt szeret ő és vérszagot.. 

Reggelizni úgy akarna, 

hogy ne legyen kivakarva- 

 

 

Semmi erőszak 

 

Ázsiai, szelíd állat, 

ne bántsad a gazellákat, 

Csak füvet esznek, meg cserjét, 

de meg azokat se vernék. 

 



A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA 

21 

A becsület bajnoka 

 

Szavannát jár a gazella, 

nem tőle zsong börtöncella. 

A fajtája az antilop, 

és tisztességes, nem ki lop. 

 

 

Csalafinta optimista 

 

Mutasd nekem, mutasd, mit tudsz, 

megcsinálom én is, a strucc. 

Hosszú nyakam, eszem rövid, 

jól eldugtam, földbe, tövig. 

 

 

Erdei koncert 

 

Későn szóltak a bagolynak, 

a madarak nem huhognak. 

De ő különc és kis éji, 

korgó gyomrát így kíséri. 

 

 

Zsupsz… 

 

Két púpom közt hajó vagyok 

abban ringhatsz, ha jó nagyok, 

lehet hegy is, hova mászol, 

de ne várjad, odaláncol. 
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Út-kút 

 

Homokszemet tapos lába, 

két púppal megy karavánba, 

vizet tárol bennük teve, 

mégse folyik úton leve. 

 

 

Csipp-csupp csepp 

 

Előbb lendül teve fara, 

mint elázik a Szahara, 

de megüli mégis Berber, 

púpjaiban ott a tenger. 

 

 

Büszke és szerény 

 

Hívj a hőség harcosának, 

te mit jársz be? A szobádat. 

Én, a kis kétpúpú teve, 

sivatagot szelek, hehe. 

 

 

Ima 

 

Soká izzad a kis teve, 

a sivatag az istene. 

Fohászkodik is szorgosan, 

ne épüljön ott fel Auchan. 
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Állva, fekve 

 

Tevém sosem fekszik hanyatt, 

merthogy mind a két púpja nagy, 

térde lerogy, hasán homok, 

napozhatok, míg ő konok. 

 

 

Szívós testrész 

 

Afrikában él a teve, 

de nem esik a púpja le, 

mindkettőre tűzhet a nap, 

bír hőséget, nem kell kalap. 

 

 

Fityisz a puskacsőnek 

 

Minek izgulsz, tudhatnád, 

a vadkacsát elrejti nád, 

van itt bőven önbizalom, 

bújtam vadász, ön biza lom. 

 

 

Nagy futam 

 

Padlás tele, ahogy a rét, 

kezemben mag, egy nagy marék – . 

így az egér, és macska jő, 

tele is lett a macskakő. 

 



DOBROSI ANDREA: KIS ÁLLAT KÍNÁLAT  

 24 

Sajt-álom 

 

Sajt nem kell az egérnek, 

de mesében ott elférnek. 

Ha szeretné, csak reszelve, 

kényeztessék, nincs más elve. 

 

 

Ragaszkodás 

 

Nem eladó rajtam házam, 

lakókocsim, magyarázzam? 

Benzin nem kell, csak csigavér, 

nyálkám hajtja, s még visszatér. 

 

 

Vegyél észre 

 

Patám cipőm, nyergem ruhám, 

sörényhajam nem áll sután, 

lóra vágyom én is, másra, 

ki a szépet megkívánja. 

 

 

Kinézet 

 

Melegíti vastag bőre, 

csöpögne a zsír belőle, 

mégse kövér ez a fóka, 

csak mondjuk úgy, hogy pufóka. 
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Sokoldalúság 

 

Ha. az orromon egy labda, 

pörgetem, nem hagyom abba, 

mert a fóka egy artista, 

a jeget, vizet tarkítja. 

 

 

Vétkezem? Étkezem. 

 

Mondják páran, a hernyónak 

a fogyókúra az nem árthat. 

Én nem bánom, ha megszólnak, 

csak ehessem a kajámat 

 

 

Feltételes szeretet 

 

Jöhet levél, virág, szirom, 

rágicsálni vígan bírom, 

de a hernyót ki nem állod, 

amíg tetűt nem zabálok. 

 

 

Mielőtt irtanál 

 

Tudod, lepke lesz belőlem, 

de nem szállhatok megölten, 

ezért kíméld hernyótényed, 

élni vágyom, ez a lényeg. 
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Tied vagyok 

 

Hívj puffancsnak, szólt a hernyó, 

testem olyan, mint a metró, 

nem sértődöm semmin se meg, 

bárhogy szólítsz, máris megyek. 

 

 

Gyors sors 

 

A bendőmben még káposzta, 

betennének a lábosba. 

Inalok is nyúlcipőmben, 

répa is jó, csak elérjem. 

 

 

A bibi 

 

Bölcs vagyok? Nem is tudtam. 

Előttem még a bagolytan. 

Ha az lennék, tudnom kéne, 

ne huhogjak cseresznyére. 

 

 

Ide süss! 

 

Hosszú lábam és a csőröm 

tollruhámban, fészkem őrzöm. 

Ne ijedj meg, ez a gólya, 

villanypóznák nagy lakója. 
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A felismerés 

 

A magvakat válogatva, 

mit nem gondolt Hörcsög Hanna. 

pofazacskóm tele nagyon, 

nincs hely többet beleraknom. 

 

 

A hasonmás 

 

Az orrszarvú büszke állat, 

politikust is leválthat, 

úgy tud bökni ő is ha kell, 

simán támad másra haver. 

 

 

Ok, ha támadok 

 

Rinocérosz régi nevem, 

mint orrszarvú, növényt eszem, 

mert kannibál az nem vagyok, 

húsod nem vonz, ahogy szagod. 

 

 

Így is, úgy is 

 

Sárban de jó, kell dagonya, 

ott találhatsz orrszarvúra, 

sűrű iszap szarum elöl, 

szárazon is simán megöl. 
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Óvatosság 

 

Az orrszarvú, ha megijed, 

a másiknak az nekimegy. 

Ezért vigyáz minden egyed, 

ne legyenek hirtelenek. 

 

 

Vízparti ízparti 

 

Pelikánék ebédelnek, 

láttál-e már ennél szebbet? 

A csőrük a merőkanál, 

halak közé beletalál. 

 

 

Készülődés 

 

Cicomázzák maguk sünék 

tüskén alma az a sünék. 

Toprongyosak nem lehetnek, 

előkelő bálba mennek. 

 

 

Hashajtás 

 

Ez a süni, mint egy gombóc, 

a falevél hátán pokróc. 

Télen pedig hó van rajta, 

de előre hasa hajtja. 
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Szerencsétlenség 

 

Éjszakai vadászatán, 

Sün Elemér rovart talál. 

- Ej de ennék egy jó nagyot, 

de fogyózom, tele vagyok. 

 

 

Izgalom 

 

Sün Gedeon izgul nagyon, 

azt se tudja, hol a plafon. 

Nem is csoda, erdőben él, 

az ágy helyett földön henyél. 

 

 

Kéznél van 

 

Gyógyszert adott mókus sünnek, 

de görcsei mégse szűnnek. 

Farkincáját ráterítve 

jobban múlik kínkeserve. 

 

 

Kihagyhatatlan ajánlat 

 

Rajzszöget kér ajándékba, 

Ugri Bugri a kis béka. 

- Húzzál egyet a hátamból, 

a sün mindig tartalékol. 
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Szökell, pattan 

 

Az erdőben úgy szökellek, 

mint a legtöbb kis őzgyerek, 

Kecses vagyok, fitt és üde 

velem pattan fának rügye. 

 

 

Van az úgy… 

 

Van az úgy, hogy haspók a pók, 

hálóban ringnak pókapók, 

s ha a zsákmány bendőbe jut, 

olyan, mint befoltozott lyuk. 

 

 

Inkább… 

 

A pók száraz helyre vágyik, 

hálóban él, nem megy ágyig, 

otthonodban nem szívleled, 

inkább felmosod lakhelyed. 

 

 

Addig nem… 

 

Hogy milyen a pók aerobic, 

hogy milyenek a pók ovik? 

Addig engem nem érdekel, 

míg lábam velük térdepel. 
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Talány 

 

Halat reggel, halat este, 

ettől kecses sirály teste? 

Étke még a rovar, csiga, 

s vékony mint a füstkarika. 

 

 

Gyorsabb… 

 

A sirálynak nem kell vonat, 

gyorsabb ő, mint a gondolat. 

Villámként sújt a Balcsira, 

a halakkal van randija. 

 

 

Hirtelen ötlet 

 

Elhatározta a cápa, 

következő étke pápa. 

De a pápák elfoglaltak, 

akkor pedig éhen halnak. 

 

 

Ízlés négy sorban 

 

Az ázsiai vadkutya, 

sosem vadászik hattyúra, 

de a szarvast azt komálja, 

üres tőle tigris szája. 

 



DOBROSI ANDREA: KIS ÁLLAT KÍNÁLAT  

 32 

Elmarad… 

 

Az ázsiai vadkutya, 

kinek hazája India, 

a farkasnak nem barátja, 

elmarad falka-találka. 

 

 

Nagy arc 

 

Nekem tükör? Fölösleges. 

A pávatoll különleges. 

Virít így is, úgy is, mindegy, 

díszít engem, téged, minket. 

 

 

Legyező, drágakő 

 

Farktollamat szétterítem, 

nincs annál szebb a vidéken. 

Úgy néz ki, mint egy legyező, 

pávatesten a drágakő. 

 

 

Magamról 

 

Én vagyok a szürke marha, 

kinek szürke füle, farka. 

De a tejem fehér no lám, 

a Hortobágy hálószobám. 
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Tente 

 

Kicsit rusnya, kicsit dagi, 

nem érdekli tejbepapi. 

De víziló tócsát imád, 

bölcső neki az és kiságy. 

 

 

Félsiker 

 

Karácsonyra mit nem kértem, 

vízilovat, hófehérben. 

Meg is kaptam, de barna csak, 

háta nedves, hasa iszap. 

 

 

Ősön hős 

 

Szégyellős a szürke marha, 

tőgyét ezért eltakarja. 

De az Alföld csak őshaza, 

ott ad tejet a hős maga.  

 

 

Rövidre zárva 

 

Teveneve Kelemen-e, 

avagy Kázmér, netán Ede? 

Mindegy, Móric vagy Etele, 

púpja mindig csak felfele. 
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Mint a hinta, csalafinta 

 

A bagoly ma oly csintalan, 

mikor az ágon hinta van. 

Verdes csak, pörög szüntelen, 

nagyot huhog a bölcseken. 

 

 

A kedvtelen 

 

Teste mellett bagoly szárnya, 

bambul csupán, nincs étvágya. 

Pedig a hold, égi kobold, 

fényével vacsorát kotort. 

 

 

Ez vagyok én 

 

Szemöldököm szigort áraszt, 

a faágon lelek támaszt. 

Szárnyam onnan elhív este 

egeret fal bagoly teste. 

 

 

Bagolynak lenni jó 

 

Rovar, madár éjjel jöhet, 

huhogásom hozzá köret. 

Nem kell fészek, jó faüreg, 

jól hallanak bagolyfülek. 
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Vadászat előtt 

 

Huhog bagoly, zúg az erdő, 

rágcsáló vár, tudom, eljő. 

Ha átölel az éjszaka, 

megsimogat a vér szaga. 

 

 

A szerény 

 

Sosem vagyok szárnyaszegett, 

bölcsességben ám nagykövet. 

A bagolynak nem fészek kell, 

megelégszik faüreggel. 

 

 

Jólét 

 

Kapirgálok és találok, 

pedig gyűrtek a plakátok. 

Egy kakasnak nem kell reklám, 

hangom terjed, tyúk meg megvár. 

 

 

A hangadó 

 

Én a kakas, korán kelek, 

illan hangom, viszik szelek. 

De karmaim itt maradnak, 

adok én a tyúkcsapatnak. 

 



DOBROSI ANDREA: KIS ÁLLAT KÍNÁLAT  

 36 

A vendégszerető 

 

Házán délen van bejárat, 

onnan tér, ki hozzá fárad. 

De bárhonnan jöhet vendég, 

csak mormota ne aludjék. 

 

 

Ébresztő ajándékba 

 

A mormota vekkert kapott, 

tán felébred, nem hall nagyot. 

Durmol reggel, durmol este, 

a nózija kerekecske. 

 

 

Úr-zsúr 

 

Bősz oroszlán éhes nagyon, 

előtte az egész vadon. 

Királya ő állatoknak, 

foga rájuk fanyaloghat. 

 

 

Csak átgázol… 

 

A sörénye koronája, 

ő az állatok királya. 

Hogyha éhes az oroszlán, 

csak átgázol a szavannán. 

 



A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA 

37 

Sláger… 

 

Kerget rútság, utol is ér, 

életemen végigkísér. 

A pulykahús mégis sláger, 

mindegy külső, hasra rálel. 

 

 

Nyugalom… 

 

Elnyúlt, fáradt, így megpihen, 

nyugalom fut át tigrisen, 

lemerítette vadászat 

nem maradt más, csak családtag. 

 

 

Mégis megtölt 

 

A termetem, az nem picur, 

baromfiudvar jól kitúr. 

Mert a pulyka nem szép állat, 

mégis megtölt hasat, tálat. 

 

 

A precíz 

 

Tigris étke szarvas, bivaly, 

hogyha éhes, gyorsul, ihaj. 

Jó vadász és sprinter egyben, 

nem hagy hátra senkit egyben. 
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Bosszantó 

 

Szeretem a rovarokat, 

gazda nekem mégse hozat. 

Van is bennem pulykaméreg, 

még a rútnak se jut féreg. 

 

 

Sportosan 

 

Tigris koma úszó zseni, 

tavat, mint a hattyú, szeli. 

Nem is hinnéd, nagyot ugrik, 

fel nem döntöd, mint a kuglit. 

 

 

Elcsábítva 

 

Ha itt van az én falatom, 

a fejemet nem vakarom. 

Ide banánt, minek alom, 

elcsábítva ágon majom. 

 

 

Jellemrajz 

 

Ugribugri és ismerős, 

azt mondják, hogy az emberős, 

majomagynak mindegy mi ő, 

trópus kell, mert banánevő. 
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Arc-karc 

 

Ronda hüllő a leguán, 

nem néz szépen, inkább bután. 

Brazilokkal ágon szemez, 

a szájába növényt betesz. 

 

 

Okfejtés 

 

Gyíkot fogtam, nézd leguán, 

elengedem, még megutál. 

Úgy sincs nálam bogyó éppen, 

nem tud enni, inkább lépjen. 

 

 

A detektív 

 

Szőrmókomat nem találom, 

otthagytam a hintaágyon. 

Merre lehet kicsi majmom? 

Ezt kellene kicsikarnom… 

 

 

A leguán 

 

Csoportban él a leguán, 

ki békén hagy, nem huligán. 

Van tokája és taraja, 

rost kell neki és papaya. 

 



DOBROSI ANDREA: KIS ÁLLAT KÍNÁLAT  

 40 

Légy ló mindhalálig 

 

Van sörényem és négy patám, 

lótok-futok pályán az ám. 

Nélkülem csak áll a szekér, 

elindul az, de ló legyél. 

 

 

Figyelmeztetés 

 

Úton hagyom a névjegyem 

büdös kicsit, milyen legyen. 

Lócitromba mégse lépjél, 

nincs szerencse, nyert a végbél. 

 

 

Állatkertben 

 

Csőröm hegyes, nem egy kalap, 

a flamingó azzal harap. 

Oda gyűjti vacsoráját, 

nem bánja, ha megcsodálják. 

 

 

Hal-ász 

 

Flamingóláb hosszú, vékony, 

ügyes halász és mozgékony. 

Nem repül el, mint nád kecses, 

ha ficereg, halat keres. 
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A buligán 

 

Nyereg, kengyel rajtam ruha, 

azzal megyek ló buliba. 

Patám cipőm, le nem veszem, 

ha én rúgok, nincs kegyelem. 

 

 

Színe-java 

 

Rózsaszínben lépegetek, 

felkavarom a kék vizet. 

flamingónyak, mint S betű 

lába hosszú, nagy méretű. 

 

 

Féllábúak 

 

Az állatkert flamingója, 

szintén madár, mint a gólya. 

Egy lábon áll, úgy alszik el, 

a gólyával mégsem iker. 

 

 

Emlékeztető 

 

Szénát eszem, szalmán helyem, 

az istállót jól ismerem. 

Testem elöl, hátul szekér, 

lovad vagyok, a telivér. 
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Fázzam… 

 

Nem melegít télen gomblyuk, 

adhat bundát a racka juh. 

Inkább mezőn legelésszen, 

fázzam vele bégetésben. 

 

 

Kóccal 

 

Racka juhnak kusza préme, 

de fésűre nincs szüksége. 

Fürtjeiből készül suba, 

abban ijed, ha szól duda. 

 

 

Eladó… 

 

Racka juhnak hosszú szőre, 

nem mászik fel ő a kőre. 

De tejet ad a kis husi, 

Alföld őre és falusi. 

 

 

Élettér 

 

Mezőn legel füvet, zöldet, 

nem híve a hegytetőnek. 

Racka juhnak nyáj az otthon, 

abban lakik, tartják koszton. 
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Itt a pacsi 

 

Icipici mosómaci, 

add a kezed, itt a pacsi. 

Madártojást ne törj össze, 

prémedet napfény fürössze. 

 

 

Szem-telenség 

 

Mosómedve emberbarát, 

teste mint egy szőrmekabát. 

De kétlábúnak kell divat, 

meztelennek lát macikat. 

 

 

Csak a tó… 

 

Van egy madár, a pelikán 

átrepülne Amerikán. 

De senki nincs, ki társa lenne, 

csak a tó,hogy lépjen benne. 

 

 

Néha mégis 

 

Olyan csőrük, mint egy kalap, 

abban gyűjtik a halakat. 

Pelikánéknál a vacsi 

néha mégis a hal csali. 
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Nem egy zseni… 

 

Kajmán ragya vízben rád néz, 

benne sehol semmi lángész. 

Ez a hüllő nem egy zseni, 

fogát inkább halra feni. 

 

 

Ima ebédidőben 

 

Templomfalon volt egy sáska, 

délben kezdett imádkozásba: 

- Uram, ennék, adj levelet, 

- Csak hús van, s némi tejszelet. 

 

 

Kérdés éhgyomorra 

 

Barnamedve kedve borús, 

pociját nem telíti hús. 

Soká jön még téli álom, 

gyomra üres, mit csináljon? 

 

 

A medve sérelme 

 

Pici barna, szőrös medve, 

jaj de el vagy keseredve. 

- Hogy ne lennék, kicsi tacskó, 

ne ugasd, hogy Micimackó. 
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Mégis jobb… 

 

Galamb szállott párkányomra, 

a névjegyét rá is nyomta. 

Mégis jobb, mint fejem felett, 

égi jelet nem kedvelek. 

 

 

Rég és most 

 

Béke jelkép, utcalakó, 

lehet fehér, szürke, fakó. 

Régen ő vitt el levelet, 

most csak lézeng galambgyerek. 

 

 

Mindig… 

 

Rágcsáló ő, nem is kicsi, 

nemcsak húsvéti a nyuszi 

Répát adhatsz mindig neki, 

Karácsonykor is szereti. 

 

 

Mégse lobban 

 

Cikkcakk neki mindennapos, 

mezőt, kertet futva tapos. 

Nyúlnak szőre, mégse lobban, 

főleg nem a két karodban. 
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Haladás 

 

Zseb van rajtam, azzal ugrom, 

tied lehet kengurunyom. 

Egyensúlyom farkam tartja, 

két lábbal érek talajra. 

 

 

Gyorsak, szelídek 

 

Tengerészek találtak rám, 

Ausztrália a hazám. 

A kenguru ott lel füvet, 

gyorsak nagyon és szelídek. 

 

 

Elég, de 

 

A zsebemben kölyköm hordom, 

nem ugrom át vele Holdon. 

Elég nekem Földön mező, 

de szeretni kötelező. 

 

 

A megoldás 

 

Kengurut akart a Heni, 

de nem volt elég hely neki. 

Jó messzire kellett menjen, 

azt simogat más földrészen. 
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Az ugrifüles óhaja 

 

Én vagyok a cuki nyuszi, 

ezért jár nekem egy puszi. 

Az is jó, ha kezet kapok, 

a bundámat simogatod. 

 

 

Tüneményem 

 

Első lábam rövidecske, 

hátsón ugrom közelebbre. 

A kenguru gyerek zsebi, 

még az embert is kedveli. 

 

 

Bújócska, fogócska 

 

Elrejt mező gazt virágot, 

azt is, mit épp megkívánok. 

Répa bújik a föld alatt, 

de meglelik fürge nyulak. 

 

 

Távoli pihi 

 

Ausztrálok sűrűn látnak, 

bár kenguru gyors kis állat. 

Ugrándozva kölyköm viszem, 

ki csak velem együtt pihen. 
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Akar, zavar 

 

Szekér halad, szamár marad, 

ha állni kell, persze szalad. 

Akarom, akarod, akar, 

egy érdekli csak: zűrzavar. 

 

 

Bár fogy… 

 

Szamárnak reggeli vacsi, 

nem érti, mi az, hogy csacsi, 

nincsen bennem ezért harag, 

bár fogy rólam szalmakalap. 

 

 

Valóságosság 

 

Kicsi szürke, négy patával, 

makacs állat, na ez rá vall. 

Ez a szamár nem csak mese, 

van hátulja és eleje. 

 

 

A mi szamarunk 

 

Pacsit nem ad, de iázik, 

az ész benne az hiánycikk. 

Ez lenne a mi szamarunk, 

nem érdekli, mit akarunk. 
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Egyszer vettem… 

 

Egyszer vettem egy szamarat, 

de pénztárcám otthon maradt. 

Ingyen adták, csak elvigyem, 

siettem, azóta pihen. 

 

 

Határtalanul 

 

A lovakkal hasonlatos, 

csak ő igen akaratos. 

Házi állat biz’ a szamár, 

de ha indul, nincsen határ. 

 

 

Gazdabaj 

 

Tyúkot ennék, így a róka, 

az kell nekem, nem nyalóka. 

De ha nem jut más csak kacsa, 

az legyen a gazda baja. 

 

 

Vadászvér 

 

Erdő mélyén róka kölyök, 

megbúvik a tölgyfák között. 

Makk rápottyan a fejére, 

de nem csitul vadászvére. 
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Nincs akadály 

 

Kis bozontos, macskaféle, 

rágcsálóknak velem vége. 

De hal is jöhet vagy madár, 

a szerválnak nincs akadály. 

 

 

Arc, karc, harc 

 

Homok színű, pettyes testem, 

éjjel karmomat meresztem. 

Ne kezdjél ki a szervállal, 

arcba karcot, harcot vállal. 

 

 

Rájött... 

 

A giliszta azon agyalt, 

miért hagy el földet, avart? 

Aztán rájött, eső verte, 

ezért cselleng ország szerte. 

 

 

Ez sincs, az sincs 

 

Gilisztának lába nincsen, 

mégis átkel a hajtincsen. 

Talajt lazít, hasznos állat, 

haja sincsen, azt se vágat. 
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Neki is lát… 

 

Kicsi őznek egy a vágya, 

érjen anyja nyomdokába. 

Neki is lát, uccu szökell, 

megbirkózik farönkökkel. 

 

 

Lassú, de óvatos 

 

Izom helyett ott a nyálam, 

bizonyítja, erre jártam. 

Lassú vagyok, én a csiga, 

óvatosabb, mint paripa. 

 

 

Önvédelem 

 

Fekete és sárga csíkok, 

levegőben így hasítok. 

Darázsnál mindig ott fullánk, 

így véd minket meg a ruhánk. 

 

 

Ezt nézzed… 

 

Buta állat lám a láma, 

sohasem  járt iskolába. 

Teherhordó, emberbarát, 

ezt nézzed, és ne az agyát. 
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