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Macska  
 

 
 

Czégény Nagy Erzsébet: Lustálkodás 
 

Cirmos cica gondolt egyet, 

selymes fűbe heveredett. 

Sütkérezni nagyon szeret, 

s vadászni az egereket. 

 

Czégény Nagy Erzsébet: A kis ravasz 
 

Cica-mica a zöld fűben 

lustálkodik, és éppen 

azon jár a pici esze, 

tejfölt csenni hogy kellene. 
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Kondra Katalin: Lusta cirmos 
  

Csíkos Cirmos házimacska 

Nagyon kedves, jámborfajta. 

Ahelyett, hogy egerész, 

Egész nap csak heverész. 

  

 Kondra Katalin: Macskabeszéd 
  

Hány éves vagy János macska? 

Három múltam egy hónapja. 

Mikor nősülsz János macska? 

Nyáron. Mici úgy akarja! 

  

Szabó Gitta: Cirmos cica 
 

Cirmos cica heverészik 

Nincsen kedve egerészni. 

Macskanyelven dorombol, 

Árnyékban hűsölni nagyon jó. 

 

Szabó Gitta: Macskaélet 
 

Macskaélet, víg élet 

Egész nap csak heverészek 

Árnyékban békésen megbújok 

Gazdasszony nékem tejet hoz 

 

Schvalm Rózsa: Egérvadászat 
 

Egér országban vadásztam, 

jóllaktam és ellustultam. 

Zöld fűbe most leheverek, 

cica módra pihengetek. 
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Schvalm Rózsa: Szeretem én a meleget 
 

Szeretem én a meleget, 

bár csíkos bundát viselek, 

mégis a napfényt keresem, 

élem édes, cica létem. 

 

Schvalm Rózsa: Én cirmos cica vagyok 
 

Én cirmos cica vagyok, 

a fűben lustálkodom. 

Dorombolni rest vagyok, 

tücsök zenét hallgatok. 

 

Schvalm Rózsa: Macska magány 
 

Itt a fűben magányosan, 

hol engem senki nem zavar, 

macska zenét gyakorolok, 

napsugárnak dorombolok. 

 

Mayer Zsó: Fúj 
 

Macska az egérlyuknál les,   

Cincognak-e az egerek?    

Egérmama riadót fúj,    

 - Ellenség szagát érzem: - fúj! 

 

Mayer Zsó: Trombitáló egerek 
 

Macska fűben heverészik,  

Egerek a lyukból nézik. 

Előveszik trombitájukat, 

Fülébe harsány nótát fújnak.  
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Mentovics Éva: A lusta dáma  
   

Cecil cica ül a fűben; unatkozva, egykedvűen.  

Ha mancsában egér lenne, meg is volna elégedve,  

de nagysága lusta dáma, csak miákol unalmába’, 

s várja, hogy a cserfes Örzse kis tálkáját teletöltse. 

 

Mentovics Éva: A pajkos cica  
   

Messziről is jól látszott, mikor cicánk mókázott.  

Körbe-körbe szaladgált, úgy kergette a farkát.  

Ám ha Bodri ment arra, felszökkent a teraszra,  

onnan meg a tornácra; ne érjen a nyomába.    

 

Szabó Kila Margit: A macskám 
 

Az én macskám 

Szép, aranyos. 

A bundája 

Szürke, csíkos. 

 

Szabó Kila Margit: Egerész 
 

Cirmos cica egerész, 

Minden lyukba jól benéz. 

Finom lesz a vacsora, 

Egér hús a pocakba. 

 

Szabó Kila Margit: Éhes 
 

Nyávog a macska, 

Korog a gyomra. 

Megissza a tejecskét, 

Lustálkodik kicsikét. 
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Szabó Kila Margit: Heverész 
 

Most éppen lusta vagyok, heverészek 

Dorombolok, jóllaktam egy egérrel. 

Cirmos cica vagyok, most nagyon álmos. 

Csendbe legyél, amíg én szunyókálok. 

 

Szabó Kila Margit: Fára mászom 
 

Éles karmomat kinyújtom, 

Fára mászom, kapaszkodom. 

Ha azt megunom, leugrom, 

Nem lesz abból macska bajom. 

  

Szabó Kila Margit: Torkos 
  

Hú, de finom szagot érzek! 

Az asztalon húsos étket! 

Jó lakoma, felfalom ma! 

Szaglászik a csacska, macska. 

  

Bodó Csiba Gizella: Simogató 
  

Szemed mit lát, heverészek? 

Téved, éppen egerészek! 

Cica hangon dorombolok, annyira, de annyira... 

sóváran meg várakozom simogató gazdira! 

  

Bodó Csiba Gizella: Cirmos 
  

Cirmos vagyok, hasznos vagyok,  

ős hazám volt Afrika, 

szelíden a társad lettem,  

várom hívjál:  Cicc  - Cica! 
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Schvalm Rózsa: Macska király 
 

Kacor vagyok, a macska király, 

hogyha egér vagy, hát jól vigyázz.! 

Mert vadászat a szenvedélyem, 

bajuszommal becserkészlek. 

 

Schvalm Rózsa: Szeretem a gyerekeket 
 

Szeretem a gyerekeket, 

simogató kis kezeket. 

Hogyha azok simogatnak, 

cica szívem nagyot dobban. 

 

Schvalm Rózsa: Rossz cica vagy 
 

Ejnye milyen rossz cica vagy, 

fecskére fáj a te fogad. 

Egérhússal be sem éred, 

ravasz szemmel fecskét nézed. 

 

Mentovics Éva: A legjobb egerész  
   

Cicánk mindig tettre kész; ő a legjobb egerész.  

Ha nem látja, meglesem, hogy’ lopózik csendesen  

ott, a zsákok tetején. Látnátok, de fess legény!  

Ugrik, szökken, s ebédre tálalva az egérke.  

  

Mentovics Éva: Macska a piacon  
   

Sicc, a szomszéd kismacska elsétált a piacra,  

s körülnézett; mit vehet? Tejfölt kért, meg friss tejet,  

ám a gazda mérgesen felé intett: - Édesem,  

ha van pénzed, megveszed, ha nincs, fogjál egeret!  
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Mentovics Éva: A cica kívánsága  
   

- Langyos tejet kérek! – miákolt a macska,  

s pihe-puha talpát az ölembe rakta.  

- Öntök neked cirmos. Nézd csak, így elég lesz?  

Bár az íze biztos jobb egy kisegérnek.  

 

Mentovics Éva: A furcsa árus  
   

- Egeret vegyenek! Ha lehet, keveset,  

mert ha mind megveszik, éhezem estelig. –  

vernyogta a macska, s felrakta magasra  

az összes egérkét. - Nehogy már elérjék!  

 

Viemann László: Kóborló földi óriás 
  

Magadba zártan mint családi egyén jársz 

És véded példaként fajtád, s megdöbbentőn 

Betartod elefánt rangszervezett csordát; 

Borjút noszogatsz, aggon bánkódsz megtörőn. 

  

 Viemann László: Örök barát 
  

A múltat érzed, halál megráz s keseregsz, 

Kimúlt elefánt társ csontjait ormányod 

Tapintattal forgat és érzőn elmélkedsz, 

Mintha mondanád, „eljött örök barátod.” 

  

Viemann László: Értelem 
  

Barát, tudom az ember sokszor kihasznál 

Vakul sok erőt és fényes agyarat lát 

Talán ormányt is mivel mutatod mi bánt, 

Kedves elefánt, értelem ami a gát. 
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Viemann László: Elkárhozott! 
  

Ki volt aki örököl isteni arcot, 

És elefánt agyarért öl? Elkárhozott! 

Cirkuszt ámítunk! „Így beszél az óriás” 

Mintha csak hallanám, némán szóló barát. 

 

Mentovics Éva: Az értékes macska  
   

Azt mondja a kisegér, ez a macska kincset ér.  

Ahelyett, hogy egerészne, egész nap csak heverészve  

dorombol a verandán, így én inkább eladnám.  

Bátran szólj, ha kell neked, viheted, ha megveszed!  

 

Mentovics Éva: A „bátor” macska  
   

Lehet erre sok egér, cirmos cicánk sose fél.  

Legendás a „bátorsága”; elbújik a hálózsákba,  

hogyha veszély fenyeget, és jönnek az egerek. 

Ám ha éhes, úgy miákol, ki is futnak a világból. 

 

Szakáli Anna: Bandi cica  
   

A mi cicánk tigriscsíkos, 

nagyon pajzán ez a bajszos! 

Wiskast eszik nem egeret, 

egész nap egy labdát kerget.  

   

Szakáli Anna: Egeret fogott a Cirmi 
 

Egeret fogott a Cirmi! 

Hősi tettét ünnepelni, 

bemutatja trófeáját, 

simogassák meg bundáját. 
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