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Csiga

Black Smile: Anyja csigája
Csiga anya fogjál fel!
kiált fel a kicsi gyermek.
Jöjj a hátamra, mássz oda,
vár már téged a csiga iskola.

Black Smile: A csiga háza
Csigázik a kicsi csiga,
neki is van olyan háza?
Rámászik a papájára,
onnan kukkant a saját hátára.
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Black Smile: Hajráfok
Birkóznak a csiga lányok,
kihez kerüljenek a hajráfok?
- Neked nincs is hajad, minek neked?
- Miért tán' a te fejeden több termett?!

Black Smile: Csiga-kaja
Menj már odébb, enyém a zöld levél!
Neked ez a pár darab úgyis kevés.
Érzem már hogy számban roppan,
jól lakok a zamatos csiga koszttal.

Bodó Csiba Gizella: Csiga-csók
Már-már ránk köszönt az este, szólt a csiga nagy sietve,
én már kora reggel óta igyekszem a randevúra.
Házamból is kinyújtózva
érkeztem a csiga-csókra.

Molnár Szilvia: Csigatánc
Csigafiú, csigalány
csacska csigacsárdást jár.
Csetlenek és botlanak,
csigalábon csusszannak.

Molnár Szilvia: Sebezhetetlen
- Síkos vagyok! - szól a csiga.
- A lábamon nem lesz hiba,
sebtapaszod nem kell nekem,
megvéd engem a testnedvem.
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Mentovics Éva: A csigacsel
Tudja minden csigagyerek,
milyenek a csigacselek.
Ha valaki megpiszkálja,
bebújik a kis házába.

Mentovics Éva: Csupa csavar, csupa csík
Csupa csavar, csupa csík,
csupa cseles kis ház…
szégyenlős a csiganép,
így hát ne is piszkáld!

Mentovics Éva: A csavargó csiga
Elcsavargott a kis csiga,
még sincs ebből nagy galiba,
tudja minden okos gyerek,
bárhol van is, otthon lehet.

Mentovics Éva: Csigabiga útra kél
Nem bánja, ha fúj a szél,
csigabiga útra kél.
Mielőtt még átfázna,
visszabújik házába.

S. Farkas Zsuzsanna: Két kis csiga
Két kis csiga a fű között,
összebújik csendben.
Zöld bokor a házuk fölött,
itt laknak a kertben.
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S. Farkas Zsuzsanna: Sugdolózó csigabigák
Csigabigák sugdolóztak,
összevissza gabalyodtak.
Szarvacskájuk is kidugták,
pletykálták a többi csigát.

S. Farkas Zsuzsanna: Csiga-harc
Összeveszett két kis csiga
Birkóztak a kertben,
Összeakadt bajszuk, házuk,
gyorsan kibékültek.

S. Farkas Zsuzsanna: Vigyázz csiga!
Vigyázz csiga Csabika,
törékeny a házad!
Ha rád lép a Katika,
összeroppan, s fázhatsz!

S. Farkas Zsuzsanna: Csigatánc
Hátamon hordom a házam,
bebújok, ha fázom,
Jókedvemben előmászok,
s csigatáncot járok.

S. Farkas Zsuzsanna: A csigának nincsen gondja…
A csigának nincsen gondja,
sosem fáj a lába.
Nem kell néki esernyő sem,
hátán van a háza.
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Molnár Szilvia: Csigagond 1.
Csigacsapat panaszkodik:
házibulit rendeznének,
de mindenki ragaszkodik
egyszemélyes fekhelyéhez.

Molnár Szilvia: Csigagond 2.
Ha a csigacsapat egyszer
kedves házibulit tervel,
hogy oldódik meg a fekhely,
ha a másik ágya nem kell?

Varga Katalin: Csiga család
Csiga Csaba, Csiga Csillával így találkozott.
Megtárgyaltak hamar mindent, örömet és gondot.
Szeretik ők egymást, össze is bújtak szorosan.
Hátukon a házuk, családjuk is lesz biztosan.

Varga Katalin: Csigaverseny
Futóversenyt hirdetett mára a csigabíró.
Aki legelőször célba ér, az a befutó.
Két csiga összeütközött, mert úgy igyekezett
Csiga újság is megírta hát a nagy esetet.

Varga Katalin: Gazdag csigák
Gyorshajtásért biztosan nem ír fel a rendőr.
De mi ügyes csigák leszünk, vágyunk az élre tör.
Házunkat bizony mindketten a hátunkon hordjuk.
Ugye most már elhiszed, milyen gazdagok vagyunk.?
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Varga Katalin: Bemutatkozunk
Van két picike szarvunk, hátunkon ám a házunk.
Semmit sem sietünk el, mi csiga lassan mászunk.
Friss zöld fűvel ki is tudtok csalogatni minket.
Boldogok leszünk, ha majd ti nekünk énekeltek.

Szabóné H. Anna: Ébredés
Két csiga kergeti álmát,
színe után nyújtja szarvát,
ölelik mesék varázsát,
a tavaszi nap sugarát.

Szabóné H. Anna: Összetalálkozva
- Felébredtél csiga pajtás?
Hova ez a pörgő hajtás?
Ne lökjük fel egymás házát,
keressük a virág árnyát…

Szabóné H. Anna: Versenyben
- El az útból csiga Zsiga!
nagyobb vagyok két centivel.
Betollak a hűs árnyékra,
tovább futok a hűs széllel…

Szabóné H. Anna: Felhevülten
Napfürdőzik két kis csiga.
Egyik Kinga, másik Zsiga.
A házuk már négerbarna,
el is bújnak az avarba.
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Szabóné H. Anna: Találkozás
Találkozott két kis csiga.
Mindkettő a szarvát dugta.
- Ki a másik? – kukucskálta.
Rokon lehet; van már háza.

Szabóné H. Anna: Tavasz
Tavaszt érez a két csiga.
Naptól fénylik csigaházuk.
Azt keresik hol a moha,
rajta lesz majd puha ágyuk.

Szabóné H. Anna: Jókedvűen
Táncot lejt a két csiga.
Örülnek a tavasznak.
Szól a tücsökmuzsika,
s víg madarak nótáznak.

Szabóné H. Anna: Kupameccs
Birokra kel két kis csiga.
Összemérik erejüket.
Kié lesz a vándorkupa,
zöld dobogón ki feszíthet?

Szabóné H. Anna: Veszélyes hegymászás
Hegyet mászna mind a kettő,
de csiga csak házzal mehet.
Menedék, ha jön az eső,
ha leesik, összetörhet…
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Szabóné H. Anna: Szomjasan
Két csiga az erdőszélen
inna egyet felhevülten.
Harmatbüfé bezárt régen.
Árnyat lelnek fa tövében.

Szabóné H. Anna: Este
Hogyha az est lopakodna,
két kis csiga elaludna.
Összebújva édesen,
álmodnának békésen…

Szabóné H. Anna: Csigaléptek
Csigaléptek nagyon halkak,
egymáson csak tapogatnak.
Lassú tempóban haladnak,
hisz csigaházat vontatnak.

Szabóné H. Anna: Csigavér
Felhevült a csiga vére,
birokra kelt szomszédjával.
Vonuljon az útból félre,
ne állja el a házával.

Mayer Zsó: Lassú
csiga lassú csiga vagyok
versenyt futni nem akarok
még a végén lemaradok
szégyent magamra nem hozok
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Mayer Zsó: Csókos
csiga biga jer ide
adok egy-két csókot néked
dugd ki fejed házadból
lásd sosem elég a jóból

Kovács Anna: Futóverseny
Csiga Csaba szeme lobog,
Szomszédjával versenyt kullog.
Nem haladhat nagyon lomhán,
Egy métert megy minden órán.

Ábrahám Istvánné: Csigacsalogató
Kicsi csiga gyere gyorsan elő,
most a házad megmossa az eső!
Szarvacskáddal integessél vígan,
kezembe is veszlek majd nagy bátran!

Szabó Kila Margit: Csiga vagyok
Csiga vagyok, kevély.
Enyém a főnyeremény.
Nincsen ilyen háza másnak,
S ilyen szarva más állatnak.

Szabó Kila Margit: Lassan csúszik
Lassan csúszik a csiga,
Minden zöldre, bokorra.
Kinyújtja hosszú nyakát,
Kitolja kicsi szarvát.
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Szabó Kila Margit: Hátán a háza
Nincsen még ilyen állat
Jól nézz meg, hogy lássad!
Hátán van a háza,
Ez a csiga csodája.

Szabó Kila Margit: Szerelmes-pár
Szerelmes csiga- pár
Összedugta a szarvát.
Egymást addig puszilják,
Amíg meg nem unják.

Szabó Kila Margit: Csiga család
Araszolva csúszunk minden zöldre.
Van, hogy salátára, veteményre.
Éjszaka jár a csiga család,
Megszerzi az ennivalóját.

Szabó Kila Margit: Mi sokan vagyunk
Szapora a csiga-család.
Minket ki nem irthatsz komám.
Elbújunk a fűben, fában
Elbújunk a csiga- házban.

Szabó Kila Margit: Énekelek néked
Csiga- biga kicsi állat
Dugjad ki a szarvadat!
Énekelek neked szépet
Dugd ki édes fejecskédet.
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Mentovics Éva: Lassíts le!
- Ne szaladj úgy Baltazár,
a sietség bajjal jár! –
kiált Csiga Elemér.
- Lassíts le a kedvemér’!

Mentovics Éva: Csigaúton
- Csigabiga, merre mész?
- Ez a levél csenevész,
inkább mászom amarra,
vagy alszom az avarba’.

Mentovics Éva: Az óvatos csiga
Azt mondta az anyukám, csigaúton járjak,
s kedvem szerint falazzam mészkőkupolámat.
Tegyek bele csíkokat, szerpentint a csúcsra,
s óvatosan lófráljak haslábamon csúszva.

Kondra Katalin: Csiga Csaba
Csiga Csaba hason csúszik
Hátán van a háza,
Szarvon ülő szemeivel
A tájat vigyázza.

Kondra Katalin: Hívogató
Csukva van a csigaház
Csiga lakik benne,
De, ha szépen megkéred
Kibújik belőle.
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Golán Angéla Gabriella (Gambia): Csigaversek 1.
Csiga-biga merre jár
míg szerelmére rátalál?
Csúszik erre, csusszan arra,
lassúsága nem fel nem tartja.

Golán Angéla Gabriella (Gambia): Csigaversek 2.
Bár merre is keresed,
nyálkaútján megleled.
S ha figyelmesen követed
a csigákat meglesheted.

Golán Angéla Gabriella (Gambia): Csigaversek 3.
A csigának nincsen lába,
mégsem bújik el az ágyba,
elcsusszan a salátába,
s a leveleket jól megrágja.

Golán Angéla Gabriella (Gambia): Csigaversek 4.
Remek ez a csigaház!
Jobb óvhelyet nem találsz,
Míg te keresed a házad
neki szépíti a hátat.

Kellős Éva: Csiga
Eső elől ágra mászik,
nem eszik ám meg akármit!
Hasával nőtt össze lába,
s mindent lát a szarvacskája.
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Kamarás Klára: Csigarandi
Csiga Bandi Csiga Pannit
meghívta egy randira.
Mivel csigalassún másztak
nem találkoztak soha.

Kamarás Klára: Világjárás csigamódra
Három kövér csigabiga
elindultak vándorútra.
Három centit alig mentek,
már azt mondták: megpihennek,
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