
 

P.�Buzogány�Árpád�
 

Fűzfº�hegyén�füttyFűzfº�hegyén�füttyFűzfº�hegyén�füttyFűzfº�hegyén�fütty����
 

Fűzfa tetején seregély, 
patak fölött szundít a nyár. 
Szúnyogot les apró béka, 
két tücsök éppen arra jár, 
 
vidám zenészek, dalt kezdnek, 
visszhangzik a vízpart tőle, 
szitakötő bámul rájuk, 
a patak vízirendőre, 

 

ők mégis játsszák a nótát, 
víg élet van a fűz alatt. 
Rigó lesi: merre lehet 
az a két zenélő falat? 
 
Füttyszóra vége a nótának, 
lapul a két derék zenész, 
senkit se lát már a fűzfa 
hegyéről a nap, ha lenéz. 

Fűzfán fütyülő rigó és 
szitakötő meg a béka 
azt lesik, hová bújt vajon 
a víg dallam maradéka? 

 
Ãlºmuszi�nyusziÃlºmuszi�nyusziÃlºmuszi�nyusziÃlºmuszi�nyuszi����

 
Szundi Gyuszi 
ez a nyuszi, 
de mint nyuszi 
alamuszi. 
 
Egy helyett kettőt 
sohase ugrik, 
csúfolják is az 
ugri-bugrik. 
 
Hajnal helyett 
fölkel délben, 
kezdi mindjárt 
az ebéden. 

 

Csakhogy nem kell a 
száraz füvecske — 
egye meg azt a 
mekegő kecske! 
 
Hatalmas levelű 
répára vágyik, 
keresi folyton 
ároktól — ágyig. 
 
Mire megtalálná, 
elszundít már Gyuszi — 
étlen maradt megint 
ez az alamuszi! 
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Minek�kell�fejfºMinek�kell�fejfºMinek�kell�fejfºMinek�kell�fejfº����º�lónºk¡º�lónºk¡º�lónºk¡º�lónºk¡����
 

Megállt a szekeres lova, 
nem nézte, ide vagy oda, 
keresztbe feküdt az úton, 
elaludt láncon és rúdon. 
 
A gazda nem lelte helyét, 
vakarta nagyon a fejét: 
Odavan a napi bérem, 
mi lesz a lovammal, kérem? 
 
Jött három fiatal legény: 
Meghótt a paripa, szegény! 
Micsoda gazdája vagyon? 
Miért is ütötte agyon? 
 
Ütött az utolsó óra, 
szedjük le a hámot róla. 
Van ott egy hatalmas gödör, 
belefér éppen a csődör. 

 

Nem jár ez többet már táncot! 
Elkezdik húzni a láncot. 
Olcsó a lóbőrnek ára, 
nem elég festett fejfára. 
 
Minek kell fejfa a lónak? 
Elviszi a sintér holnap. 
Vegyük le a patkót róla, 
jó lesz majd egy másik lóra. 
 
Húzza a gazda a szeget, 
szidja a földet s az eget. 
Megébred erre a lova, 
rúg egyet, nem nézi, hova. 
 
Nem egyéb, még meg is harap — 
gurul a földön a kalap, 
gurul a gazda is vele… 
Igaz volt, ha nem több, fele!  

 
’dvºri�koncert’dvºri�koncert’dvºri�koncert’dvºri�koncert����

 
Repedt fazék csörömpölget — 
szarka ül az ágon, 
legjobb énekesnek tartja 
magát a világon. 
 
Ház tetején galamb hallgat, 
rigó füttyent halkan, 
csupán másodhegedősök 
lennének a zajban. 

 

Visszafelesel a kotló 
s a kutya is morog: 
kié ez az erőlködő 
csiricsáré torok? 
 
Mi történik, gigágágá? 
Csend legyen hát, háp-háp! 
Tán a szólóénekesünk 
elkapta a náthát? 
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Kecske�helyett�kKecske�helyett�kKecske�helyett�kKecske�helyett�kááááposztºposztºposztºposztº����
 

Kecske ment a kertbe, 
káposztára, 
nem is vette észre 
a gazdája. 
 
Falogatta csendben,  
eszegette, 
egyiket is, mást is 
meg-megkezdte. 
 
Másnap a gazdasszony 
megy a kertbe, 
haragvós lett egyben 
már a kedve. 
 
Mi a csoda lett a 
káposztával? 
Szalad be a házba 
üres tállal. 
 
Jön a bajszos gazda, 
nézelődik: 
le van a káposzta 
rágva — földig. 

 

Odalettek mind a  
szép, nagy fejek! 
Vajon ki tehette 
ezt meg velek? 
 
Meglelték a nyomát 
a kecskének, 
lett nagy veszekedés, 
nem is ének: 
 
elöntötte a tűz 
a menyecskét, 
úgy szidta az urát 
meg a kecskét. 
 
Mire harangozták 
már a delet, 
elővette gazdánk  
a kötelet, 
 
elvitte a kecskét 
a vásárra 
s elcserélte szekér 
káposztára. 

 
 

Ã�rozsdºfºrkúÃ�rozsdºfºrkúÃ�rozsdºfºrkúÃ�rozsdºfºrkú����elbúcsúzikelbúcsúzikelbúcsúzikelbúcsúzik����
 

Augusztusi estéken 
hűvösödik már itt benn. 
Rozsdafarkú hirtelen 
tornácunkra libben.  

 

Búcsút venni érkezett, 
nekünk most az híreli: 
szeptembernek nagy zsákja 
hidegekkel lesz teli. 
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Botár�«mőke�
 

ÉvszºkÉvszºkÉvszºkÉvszºk-versek�Milánnºkversek�Milánnºkversek�Milánnºkversek�Milánnºk����
 

ŐszŐszŐszŐsz����
 

sárgára váltott a gesztenye lombja 
arcába vág a hajnali dér 
idetarkállik hét falu dombja 
kémények füstje mind égig ér 
 
kikerics húzza fázósan szirmát 
bársonypuha kis bibe köré 
csengőhang moccan hajtja a csordát 
az esti harangszó hazafelé 

 
¿él¿él¿él¿él����

 

Egy macska surran a friss puha hóban 
bajuszkáján is csupa fehér 
hópelyhek ülnek katonás sorban 
prüszköl vagy hármat míg ideér 
 
s már az ölemben alussza álmát 
a mancsa moccan, egeret űz 
lomha szürkület gyújtja a lámpát 
s kacagva lobban, pattan a tűz 

¿ºvºsz¿ºvºsz¿ºvºsz¿ºvºsz����
 

csengve, kacagva jött ma a hajnal 
azt a mosolygós márciusát 
madárfüttyel és csengettyűzajjal 
tavasz-szomszédnak átkiabált 
 
temesd a telet tavasz-kacajjal 
virágba borítsad a határt 
cinegedallal virulni csaljad 
napcsókolt dombon az ibolyát 

 
NyárNyárNyárNyár����

 

a margaréta a rózsára sandít 
hahó királylány gyere csak át 
fürödjünk együtt míg fel nem issza 
a mohó nap mind a hold sugarát 
 
a körömvirág csak mosolyog rajta 
egy éji lepke libbeni át 
s a szálló magvak zizzenve súgnak 
Milánnak újra jó éjszakát 

�

ÃltºtóÃltºtóÃltºtóÃltºtó����
 

A seregélyek a fészkükre szállnak, 
tavaszi fuvallat a dombon elül, 
napocska ásít, hegy mögé bújik, 
felhőpárnáján elszenderül. 

Milán is álmos, pillája rebben, 
mosolyog s lassan álomba ring,  
Bodri is álmos, a holdat morogja, 
s a hold kacsint, még visszakacsint. 

 

Alszik a város a hegy puha hátán, 
aludj, majd holnap szebb napra kelsz. 
Virraszt a költő, hogy szép legyen álmod, 
gyér lámpafénynél készül a vers. 


