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Nyúl

(Fotó: Kühne Katalin)
Bodó Csiba Gizella: A patakon túlról
Kertem kerítésén a patakon túl
él egy kicsi szürke nyúl.
Reggelenként meglátogat,
s akkor várja sok jó falat!

Kühne Katalin: Nyúl Béla
gyarapodik Nyúl Béla családja
hamarosan kicsi lesz lakása
ha a gyermekeim nagyra nőnek
hová költöztessem majd a nőmet
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Kühne Katalin: Nyuszifül
nyuszi füle lekonyul
ha az ég is beborul
vizes füvet nem eszik
éhen marad ha esik

Kühne Katalin: Kinek a tojása
nyuszi hozza a hímes tojást
de vajon ki tojta mihozzánk
teszi fel kérdését gyermekem
gondolkodom mit is feleljek

Dobrosi Andrea: Bújócska, fogócska
Elrejt mező gazt virágot,
azt is, mit épp megkívánok.
Répa bújik a föld alatt,
de meglelik fürge nyulak.

Dobrosi Andrea: Az ugrifüles óhaja
Én vagyok a cuki nyuszi,
ezért jár nekem egy puszi.
Az is jó, ha kezet kapok,
a bundámat simogatod.

Dobrosi Andrea: Gyors sors
A bendőmben még káposzta,
betennének a lábosba.
Inalok is nyúlcipőmben,
répa is jó, csak elérjem.
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Dobrosi Andrea: Vészhelyzetben
Szedem lábam, gyorsan előre,
most találtam puskacsőre,
cikkcakkban rohannak nyulak,
egyenesen az anyunak.

Dobrosi Andrea: Mindig…
Rágcsáló ő, nem is kicsi,
nemcsak húsvéti a nyuszi
Répát adhatsz mindig neki,
Karácsonykor is szereti.

Dobrosi Andrea: Mégse lobban
Cikkcakk neki mindennapos,
mezőt, kertet futva tapos.
Nyúlnak szőre, mégse lobban,
főleg nem a két karodban.

Varga Katalin: Nyuszi ül a fűben
Nyuszi ül a fűben, ez csak egy kedves gyermek-dal.
Nyúl vagyok, fekete, fehér, tarka bundácskában.
Piros szemű rokonom Húsvétkor ő a nagy sztár.
De nekem egész évben finom sárgarépa jár.
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