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Darázs 
 

 
 

Keszy-Harmath Dániel: Kinek a hibája? 
  

A képen itt egy darázs, 

nem méh ő, nem hibás, 

hogy így hasonlít rája, 

a természet bánja. 

 

Kondra Katalin: Tüzes darázs 
  

Tűzről pattant a darázs 

csípése, mint a parázs 

olyan égető, úgy viszket, 

hogy a tested belereszket. 
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Kondra Katalin: Figyelmeztető 
  

Ne fogd meg a darazsat, 

mert a fullánk megszúrhat! 

Hagyd nyugodtan röpködni, 

Az életnek örülni. 

  

Varga Katalin: Ne félj tőlem 
  

Lakhelyem a darázsfészek. 

Rokonaim a kis méhek. 

Szép csíkos a ruhám, Látod? 

Ne félj tőlem, ha rád szállok. 

  

Varga Katalin: Darázsderék 
  

Hölgyek álma darázsderék. 

Nekem ez nagy büszkeség. 

Fajtám darázs, rovar vagyok. 

Félelmetes, hogy ha dongok. 

  

Varga Katalin: Darázs Dani 
  

Csak azt szeretném mondani. 

Hogy a nevem Darázs Dani. 

Nagyobb vagyok, mint a méhek. 

Egész nap csak döngicsélek. 

 

Szakáli Anna: Darázs kisasszony 
 

Darázs kisasszony karcsú derék, 

hatalmas szemek díszítik fejét. 

Zümmögve száll a virágra, 

nektárt hörpöl vacsorára. 
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Szakáli Anna: Harcos darázs 
 

Félni tőle sohasem kell, 

de vigyázzon jól az ember, 

mert a darázs harcias, 

fullánkszúrás fájdalmas. 

 

Szakáli Anna: Darázs nemzetség 
 

Sok fajtája él a földön, 

hártyásszárnyú darázsnép, 

belakta már nemzetsége 

az egész nagy földtekét. 

 

Szakáli Anna: Szúrós fullánk 
 

Szépnek mondanám a bestét, 

ha nem fedné darázstestét 

veszélyt jelző sárga csík, 

s egy szúrós fullánk, mely úgy csíp. 

 

Kamarás Klára: Darázs 
  

Nevem darázs. - ennyi elég. 

A derekam darázsderék. 

Ne nyúlj hozzám, kis barátom,  

mert beléd szúrom fullánkom! 

 

Bodó Csiba Gizella: Üzenet 
 

Fullánkom titkos varázs, 

égő tűz, élő parázs, 

hagyj élni, s élni hagylak, 

Tisztelettel a Darázs! 
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Mayer Zsó: Visszaszúrom 
 

Darázs fullánkjával orromra szúrt,   

Ott nem láttam mást csak egy nagy dudort. 

Gondoltam egyet, most visszakapod,  

Ez idő alatt föld porába hullt. 

 

Szabóné H. Anna: Szomjasan 
  

Darázs duruzsol a napnak. 

Nem leli kelyhét bimbónak. 

Nektár inna egy keveset, 

hisz, kicsalta a kikelet. 

  

Szabóné H. Anna: Csíkosan 
  

- Lám, harci díszben születtem, 

sárga-fekete ruhában. 

Darázs vagyok, ne bánts engem, 

méreg szunnyad fullánkomban. 

  

Szabóné H. Anna: Fáradtan 
  

- Elfáradtam, megpihenek. 

Messze még a darázsvár. 

Ringató kelyhet keresek, 

mely altató mézzel kínál. 

  

Szabóné H. Anna: Figyelmeztetőn 
  

- Darázs vagyok nem méhe, 

de ne bántsál engem se! 

Méreg van a dárdámban, 

beléd oltom sorjában. 
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 Szabóné H. Anna: Szőlőben 
  

- Ha nem bántasz, én sem bántlak. 

Szőlőskertek engem várnak. 

Darázs látta szőlőszemet 

bekaphatod, édes lehet. 

  

Szabóné H. Anna: Büszkén 
  

- Darázsderék büszkeségem. 

Gyermekeim mind öröklik 

egyedi, karcsú szépségem, 

és röptük zümmögve fénylik. 

  

Szabóné H. Anna: Reppenve 
  

- Darázsszárnyam reppenni készül. 

Tarka mező virágtól szépül. 

Édes méze hív csalogatón, 

s szállok selyemszirmára mohón. 

   

Szabó Kila Margit: Darázs vagyok 
 

Darázs vagyok, 

Csíkos ruhában, 

Legszebb leszek 

a darázs bálban. 

 

Szabó Kila Margit: Ha bántanak 
 

Ha bántanak.  

Fullánkomat használom. 

Megtapsol majd  

A lódarázs barátom. 
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Szabó Kila Margit: Fészket készít 
 

Fészket készít sárból,  

fából a darázs. 

Ebből lesz a jó 

darázs család, lakás. 

 

Szabó Kila Margit: Éhesen 
 

Zümmögve röpköd a darázs, 

Egyik virágról a másikra száll. 

Itt jóllakik, és döngicsél 

A darázs család. vígan él. 

 

Szabó Kila Margit: Csíp a darázs 
 

Nagy púp lett a két kezemen! 

Egy darázs megcsípett engem! 

Sajnos, megkergettem, 

Meg is lett a vesztem. 

 

Szakáli Anna: Darázs nóta 
 

Fekete-sárga csíkom jelez: 

veszélyes vagyok, ruhám nem jelmez. 

Ellenségem gyurgyóka madár, 

magához csábít a gyümölcskosár. 

 

Szakáli Anna: Ismerd fel 
 

Darazsat csíkjáról, 

méhet szőrös lábáról, 

hártyásszárnyúakat 

zümmögő hangjáról. 
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Szakáli Anna: Darázs Balázs 
 

Darázs Balázs a kis rovar, 

iskolába menni nem akar. 

Nem kell neki egyszer egy, 

nem született embernek. 

 

Szakáli Anna: Szüret 
 

Illatos szőlő, gyümölcs csábít, 

szorgosan gyűjtöm nektárjait, 

rejtem darázsfészekbe, 

jó lesz nekem télire 

 

Mentovics Éva: Darázs-divat  
   

Csíkos göncöm darázsmódi. Mondhatnátok akár; ósdi,  

divatjamúlt, fényes kelme, engem úgyse érdekelne,  

minden ősöm ilyent hordott. Attól lesz a szívem boldog, 

hogyha a sok kicsi gyermek öltönyömről felismerhet. 

 

Mentovics Éva: Tudnivalók a darázsról  
   

Nem bánt ez a darázs téged, csak ne kergesd! Megígéred?  

Mert ha netán veszélyt észlel, megszúrhat a fegyverével,  

arra jó az apró dárda… és hogy tudd; az nagyon fájna, 

s meglehet, hogy be is dagad. Ne bántsd hát a darazsakat! 

 

Mentovics Éva: Az ínyenc  
   

Csuda ínyenc darázs vagyok, imádom a gyümölcsöt.  

Nyáron epren, ízes málnán, ősszel szőlőn ücsörgök.  

Kedvelem a nektár-ízű, illatozó ebédet,  

megtalálsz a kertedben is, gyakran szállok felétek. 
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Viemann László Fájón szúr rád 
  

Darázs, darázs a bejárónál hol legtöbbször szálldogál, 

Ott építve szaglász, mert közeli ínyencségért vadász. 

Long lógó lábakkal ijesztően zümmög és édesre vár. 

Kaptárt ne piszkáld mert úgy mérges fullánkkal fájón szúr rád. 

  

Viemann László Ha darázs fülbe zenél 
  

Ha darázs fülbe zenél és mondja. „Nem méhecske vagyok, 

Bár színem hasonló, karcsúbb a derék és kopasz lábon, 

Amivel érett gyümölcs nektárra repülve leszállok. 

Édes aroma-szellő amiért mindig vitorlázok.” 

 

 Viemann László Mérges darázs hírem 
  

„Mérges darázs hírem, azt bevallva nem saját vélemény, 

Amikor a kaptárom bolygatod harcolok éltemér’. 

Nem élmény fullánkom használata, kiadva lándzsaként, 

Tudd meg! - Amikor azt kinyomom áldozom életemként.” 

   

Viemann László Zümmögő-darázs 
  

„Rovar vagyok mint akárki más földi-lény ki helyet kér; 

Ismerjük meg egymást, őrizve életet érdemünkért.” 

Darázs, szép sárga-csíkos darázs ezúttal gondolok rád, 

Mivel most már tudom miért vagy mérges zümmögő-darázs. 
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