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Strucc 
 

 
(Fotó: Baranyai Attila) 

 

Koncz-Kovács Anna: Uzsgyi neki! 
 

Böbi, a strucc nekifutott: 

„Egy-két lépés, máris szállok.“ 

Lába erős, szárnya hanyag, 

Nem röppent fel, tovább szaladt. 
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Koncz-Kovács Anna: Strucc tyúkszemmel 
 

Stefi nézi struccszemmel: 

„Mit kezdjek egy tyúkszemmel?” 

Izmos lábán ujja fáj, 

Mivel sokat rohangál. 

 

Koncz-Kovács Anna: Tollasbál 
 

Tollat fésül struccanyó, 

Csőröt tisztít struccapó. 

Mindkettőnek fényes szárnya, 

Így mennek a tollasbálba. 

 

Koncz-Kovács Anna: Hőség 
 

Meleg van a szavannában, 

Negyven fok a fa árnyában. 

Nagyon unja Strucc Attila: 

„Struccanjunk az Antarktiszra!” 

 

Mayer Zsó: Párját leli 
 

Hosszú nyakát forgatja 

Strucc a kerek világba, 

Azon túl is kémleli, 

Párját lesi, megleli. 

 

Mayer Zsó: Maró strucc 
 

Tágra nyitja szemét strucc 

Beléd mar, ha el nem futsz, 

Mérges lett, mint a pulyka, 

Csőre éles borotva. 
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Gősi Vali: Strucctojásból kel a bébi 
 

Szárnya van, mégsem repül, 

futóbajnok, ha menekül. 

Szárnyaival egyensúlyoz, 

strucctojásban bébit hordoz. 

 

Gősi Vali: Az agresszív strucc 
 

Tojást őriz strucc-mama, 

néha váltja strucc-papa. 

A költést ha megzavarod, 

menekülj, mert rúg egy nagyot! 

 

Gősi Vali: A hiú strucc 
 

Pipiskedik ám a strucc! 

Párja kérdi: hova futsz? 

Cipőért – két lábujjamra, 

szemfestékért szempillámra! 

 

Riba Ildikó: Órád 
 

Csillog-villog, vagy ketyeg, 

órádat rendesen eltedd! 

szalad a strucc elnyeli, 

gyomra egy hét múlva adja ki ! 

 

Dobrosi Andrea: Erősség 
 

Földben pihen nyakon struccfej, 

ám ha kerget, inkább fuss el, 

Élőhelye a sivatag, 

de magot abból kiragad. 
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Dobrosi Andrea: Gyenge pont 
 

Órási a strucctojás, 

mehet vele kondizás. 

El nem repül, bár nagy madár, 

de megríkatja hagymatál. 

 

rozetta: füves pusztán rohangál 
 

kicsi fejű, hosszú nyakú, 

hosszú lábú, nagy farktollú, 

félig csupasz strucc madár - 

nem repül és föl nem száll! 

 

Kühne Katalin: Strucc-versek 1. 
 

tollai jól mutatnak a kalapon 

finom húsát eszik a gourmandok 

egy strucc-tojás elég rántottának 

csak nehéz elfogni vacsorádat 

 

Kühne Katalin: Strucc-versek 2. 
 

erős lábú szép nagy madár a strucc 

nm éred utol hiába is futsz 

ha hátára hágsz ledob földre ülsz 

sivatag mély homokjába merülsz 

 

Kühne Katalin: Strucc-versek 3. 
 

illeg-billeg a strucc nagy farával 

ha veszélyt érez fejét homokba 

fúrja azt hiszi menekvés hogyha 

szemét takarja és ő sem láthat 
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Dittrich Panka: Tekintet 
 

Idefigyelj kedves strucc! 

Én előlem el ne bújj! 

Kedvelem a szemedet 

pihés, vicces, de értelmes! 

 

Dittrich Panka: Strucc szindróma 
 

Ne dugd homokba a fejedet 

strucc, úgy is látnak tégedet! 

A politikát ha nem szereted 

dugd ki inkább a nyelvedet. 

 

Riba Ildikó: Sivatagban 
 

Strucc szalad a sivatagban, 

por kavarog sárgán, ma sem 

ülhetsz a hátán, napfényében 

koronája csalóka szivárvány. 

 

Dobrosi Andrea: (V)ész-járás 
 

Szedem lábam, utol érlek, 

tojást lopni, nincs esélyed. 

Hiába is kell strucc eszem, 

jól eldugtam a földbe lenn. 

 

Varga Katalin: Az a hír járja 
 

Az a hír járja, én strucc-politikát folytatok. 

De ha egyszer tényleg így igaz, hiszen strucc vagyok. 

Homokba dugom a fejem futok, megtehetem. 

Van két, szép, erős lábam, legszebb rajtam, szemem. 
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Varga Katalin: Tojás rántotta 
 

Hova is tűnt a strucc-tojásom, tudja valaki? 

Itt a tavasz, a szaporulat, hogyan költöm ki? 

Hallottam nagyevő emberekről, bánatomra. 

Így lett majdani fiókámból, tojásrántotta. 

 

Varga Katalin: Futóverseny 
 

Strucc Edömér nagy sportoló hírében áll, bizony. 

Futásban verhetetlen, ő egy nagy menő fazon. 

Strucc lábain ha elindul, kő kövön nem marad. 

Ha elindul, nincs más dolgod, biztasd a madarat. 

 

Varga Katalin: Bemutatkozok 
 

Strucc Sarolta vagyok, büszke, szép, ritka jó madár. 

Tojásomat látva, mindenki csodájára jár. 

Tollam ékes, a lábam erős, de nagyon kecses. 

Homokba dugom a fejem, ez nálam így helyes. 

 

Vitál Mária: Az udvarló Strucc  
 

Házasodni készül a Strucc kakas, 

felfújja a nyakát a csupaszt! 

Dörgő hangon morog egyet kedvesen. 

- Lenne az én párom, kedvesem? 

 

Vitál Mária: Leánykérő Strucc  
 

- Itt állok a homoktenger közepén, 

megfürdettem dísztollaim, bíz én! 

Szárnyaival integetett kecsesen, 

Strucc lábával násztáncot jár hevesen. 
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Vitál Mária: Strucc eljegyzés 
 

- Lábam izmos, bár kopasz a fejem, 

puccos nyakamon izmaim nevelgetem. 

Táncra perdült vele Strucc Ibolya, 

nemsokára világra jött Strucc Viola. 

 

Vitál Mária: Strucc bébi születése 
 

Eső előtt házasodtak, a sivatagi kertben, 

ott fejlődött a Strucc bébi az óriás sejtben. 

Felváltva nevelgették az óriás Strucc tojást, 

kiemelték a kemény héjból, gyermeküket Violát. 

 

Vitál Mária: Strucc a legek madara 
 

Strucc bébiből lett a legek madara, 

hiszen ő a leggyorsabb, s a legmagasabb. 

Eső elől elrepülne, de a szárnya csökevény, 

elindul ő vándor útra a sivatag közepén. 

 

Vitál Mária: A menekülő Strucc család 
 

Áradástól menekülnek, veszélyt érez a Strucc család, 

izmos lábbal gyorsan futnak, s nem éri utol a futár. 

Fészekrakó helyre lelnek a homoktenger medrében, 

előttük már megérkezett egy strucc csapat, az éjjel. 

 

Vitál Mária: Párkereső Strucc Balázs 
 

Reggel mikor felébredtek, az új terepen ismerkedtek. 

Homok alatt egy-két falat! Jól is laktak a madarak! 

Hosszú nyakát tekergette, a párkereső Strucc Balázs, 

nemsokára táncra hívta az izmos combú Violát. 
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Vitál Mária: Strucc dürgés 
 

A Strucc találkozóból nagy lett a dürgés, 

násztánc közben óriási volt a dübörgés. 

Egybe kelt Strucc Balázs a Strucc Violával, 

hangos lett a sivatag a struccnász zajával. 

 

Vitál Mária: Strucc párosodás 
 

Örömükben hemperegtek a homoktenger medrében, 

tollaik is fényesebb lett, a ragyogó napfényben. 

Párosodtak, s az új fészekben Strucc tojást tojt Viola, 

váltogatva rajta kotlott az ifjú pár: s világra jött Ibolya! 

 

Vitál Mária: Strucc szaporodás 
 

A szomszédos Strucc családban tojásból kelt ki egy bébi. 

Miért nincs taraj a fején? Hát senki sem kérdi? 

Strucc tyúk volt előbb, vagy a Strucc tojás? 

Senki sem érti! Csak a jó Isten tudja, senki más! 

 

Vitál Mária: Legnehezebb Strucc madár 
 

A Strucc lett a legek madara, fogadj örökbe egy bébit, 

megszelídül könnyen, s hagyd őt soká élni. 

De, ha megkívánnád a legmagasabb Strucc húsát, 

öledbe már nem bírod el a legnehezebb madárt! 

 

Vitál Mária: Jó tanács! 
 

Ne közeledj rossz szándékkal, ez most egy jó tanács! 

Vészhelyzetben nagyot rúghat, s eltörhet a bokád! 

A húsából főzhetsz, süthetsz, finom étel lesz belőle, 

tudd, hogy drága a tojása, értékes a zsiradéka, s bőre! 
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rozetta: a strucc 
 

- mondd csak, strucc, miért futsz? 

- szaladok, noha én vagyok 

madarak közt a legnagyobb 

ám repülni mégsem tudok... 
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