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Hernyó 
 

 
(Fotó: Vehofsics Erzsébet) 

 

Varga Katalin: Álruhás hernyó 
 

Mama, miért mondják a hernyóra, hogy mily csúnya? 

Nem tudják, hogy ez a szőrös külső csak álruha? 

Én azért akkor is sokat eszek, meg kell nőni. 

Hernyóból lepke lesz, tudom, így szokott ez lenni. 

 

Varga Katalin: Pillangó leszek 
 

Csúnya szőrös a külsőm, mégse bánom. 

Megszépülök majd, tudod, ez a titkom. 

Hernyó vagyok, de azért szeressetek. 

Meglátjátok,majd szép pillangó leszek 
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Varga Katalin: Hernyó vagyok 
 

 Étvágyam remek, mert leveleket kebelezek 

Szőrös, csíkos hernyóból, szépséges lepke leszek. 

Mint csúf kiskacsából a hattyú, fehér és kecses. 

.Így lesz majd velem is, nekem aztán elhiheted. 

 

Riba Ildikó: A hernyó élete 
 

Míg hernyó vagyok utálsz engem,  

sikoltasz, ha araszolni látsz, úgy haladok  

fa ágain, de rólam verset költesz, amint  

pillangóvá növök, erdőn mezőn röpködök.. 

 

Hajdu Mária: Báb 
 

Hernyó voltam, lepke leszek, 

múltat s jövőt ismerhettek. 

Most mi vagyok kiskomám, 

selyemből van kis szobám? 

 

Hajdu Mária: Hernyóból pillangó 
 

Ahány levél leng az ágon, 

mindegy szálig megkajálom. 

Majd selyemkabátot veszek, 

s hernyóból pillangó leszek. 

 

Hajdu Mária: A falánk 
 

Én vagyok a hernyó herceg, 

lepke anyám velem henceg. 

Határtalan falánkságom, 

levél nem marad az ágon. 
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Koncz-Kovács Anna: Hernyó Danó bukása 
 

Lepkekönyvét lapozgatta 

Hernyó Danó gondolkodva: 

„Rettenetes nagy ez a kín! 

Megbukok majd a nappalin!” 

 

Koncz-Kovács Anna: Hogyan lesz a pillangó? 
 

Hernyóföldön sok a levél, 

Ehetnek a hernyó lányok. 

Csinosodnak minél elébb, 

Pillangószárny vár majd rájuk. 

 

Koncz-Kovács Anna: Levélevő iskola 
 

Hernyó Palkó, Hernyó Ila, 

Ketten mennek a suliba. 

Levéltanból doktorálnak, 

Elmehetnek főszakácsnak. 

 

Dobrosi Andrea: Tied vagyok 
 

Hívj puffancsnak, szólt a hernyó, 

testem olyan, mint a metró, 

nem sértődöm semmin se meg, 

bárhogy szólítsz, máris megyek. 

 

Kühne Katalin: Ne taposs! 
 

kúszok-mászok igyekszem 

leveleken lépkedem 

a hernyónak ez jól megy 

kérlek ne taposs engem 
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Kühne Katalin: Csiklandozlak 
 

csúnya szőrös bundámtól ne ijedj meg 

csak kicsit csiklandozlak nem bántalak 

hernyóból csodás pillangóvá leszek 

így repkedek kergethetsz el nem kaphatsz 

 

Dobrosi Andrea: Feltételes szeretet 
 

Jöhet levél, virág, szirom, 

rágicsálni vígan bírom, 

de a hernyót ki nem állod, 

amíg tetűt nem zabálok. 

 

Dobrosi Andrea: Mielőtt irtanál 
 

Tudod, lepke lesz belőlem, 

de nem szállhatok megölten, 

ezért kíméld hernyótényed, 

élni vágyom, ez a lényeg. 

 

Kamarás Klára: Hernyó 
 

Hernyó vagyok, majd báb leszek, 

de addig még teszek-veszek, 

és legfőképpen étkezem, 

hogy belőlem lepke legyen. 

 

Riba Ildikó: Hernyó 
 

Hernyó vagyok, szőrös, csúnya,  

levetem ezt a ruhám, pillangóként 

reppenek virágok felett tovább nap  

fényében, s rólam szól versek rímes sora. 
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Dobrosi Andrea: Vétkezem? Étkezem. 
 

Mondják páran, a hernyónak 

a fogyókúra az nem árthat. 

Én nem bánom, ha megszólnak, 

csak ehessem a kajámat 

 

rozetta: a hernyó 
 

növényevő kis kártevő 

apró teste szőrös, puha 

nincsen lába, csak állába 

HERNYÓ ez a rovar-lárva! 
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