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Mesefádon, meseágonMesefádon, meseágonMesefádon, meseágonMesefádon, meseágon    
 

Mesefákon, meseágon 
virágzik sok 
gyermekálom. 
 

Odagyűlnek éjszakára 
egy hatalmas 
fényes bálba: 
Hófehérke, Kígyókirály, 
Farkasfülű daliák, 
Bors Máté  
és Babszem Jankó, 
bibircsókos boszorkák. 
 

Vidám kobold 
kobzot penget, 
Kígyókirály furulyál, 
páva táncol, 
gólya flótáz, 
a varangyos béka brácsáz, 
Álomország királyának 
mesét mond az „okos lány”. 
Galambfogaton érkezik 
a szép Hamupipőke, 
kuporog hátul a saroglyán 
a mostoha s két irigy testvére. 
Jó vitézek, jó tündérek, 
királyi fők, udvarhölgyek 
káprázattal most töltik meg 
mesevárad udvarát. 
 

A fa alatt észrevétlen 
Békakirályfi szerényen 
vár egy csókra, 
bűvös csókra, 
ni-ni, ó, egeknek ura, 
meg is kapta, 
s lett belőle 
daliás királyfik éke. 

Síp, dob, kürt szól, 
hárfa zendül, 
sok sarkantyú 
összecsendül, 
körbe jár a zene, móka, 
ki-ki párját táncoltatja, 
kivirágzik minden nóta 
mesefádra felaggatva.  
Mesefádon meseálom, 
hintázz vele, kicsi Áron! 
 

2010. január 6. 
 

Csillagőrző csodaerdőCsillagőrző csodaerdőCsillagőrző csodaerdőCsillagőrző csodaerdő    
 

Vízen innen, hegyen túl, 
hol a kurta farkú túr, 
egy nagy csodaerdő zúg. 
Ott a nap fényesen ragyog, 
mosolyognak a tisztások, 
madárdalt zenél a vekker, 
békességben él állat emberrel. 
 

Aranypalástban jő a Nap, 
seregszemléjét megtartja, 
aranycsókokat cuppant 
virághomlokokra, 
s a fák buja kontyát 
gyöngyharmattal illatosítja. 
Ébreszt a pinty, fülemüle, 
udvarol a fürj, a gerle 
pávalányok örömére. 
 

Ez az erdő — csodaerdő, 
megáldotta a Teremtő. 
Csodaerdő közepében 
csodaalmák nőnek szépen, 
gyertyállanak a sötétben, 
szépen csengő aranyalmák 
őrzik csodaerdő titkát. 
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Távolabb a gyalogösvény, 
ezüst táltos, szép ezüst mén, 
csupa ragyogás a szőre, 
erre nyargal reggel — este, 
kis gazdája míg nem jő el… 
Csillagőrző csodaerdő, 
minden van ott, ami csak nő, 
cseperedik szeretetben, 
örökös egyetértésben. 
 

Esteledik, megy le a nap, 
csillagmécsesek ragyognak, 
gyémántszemű ezüstrózsák 
az éj mezejét belakják. 
Dúdol velük egész határ: 
a sok tücsök koncertre vár, 
béka brácsáz és furulyál, 
szúnyognép próbálja  
zümmögő kórusát, 
gyöngytyúk „toklácol” szólóban, 
a fajdkakas belekontráz, 
flótáját fújja a pulyka, 
s neveti a gőgös páva. 
Róka makog, medve brummog, 
egerek a cimbalmosok, 
hegedűjén sír a gerle, 
összeáll a csapat végre 
a nagy éjféli koncertre. 
De mily szokatlan az eset, 
s hogy ez éppen most megesett: 
egy csillagreflektor leesett. 
Jön az angyal sebbel-lobbal, 
szerszámosládáját is hozza, 
s az Úr okos tanácsára 
a csillagot helyrecsavarozza… 
 

Újra fényben úszik minden, 
kezdődne végre a koncert. 
De a mesémnek nincs vége, 
most jön tán a legszebb része: 
Isten, aki mindent lát, hall, 
s nem vegyít rosszat a jóval, 
 

vigyáz a csillag fényére, 
ne apadjon el forrásvidéke. 
Tartaléka mindig legyen, 
hogy áldott fényben élhessen 
az ő csillagszemű népe! 

 

Hóra hóHóra hóHóra hóHóra hó    
 

Hóra hó hull 
havaz egyre 
megtréfál 
december kedve 
a hajadra csavarodik 
a sáladra tekeredik 
a hó alól ki sem látszik 
se az utca 
se az árok 
a házunkra sem találok 
 

Hóra hó hull 
nagy rakás 
hólapát 
sem bírja már 
pihe-puha 
vastag bunda 
takarónak 
Mikulásra 
rénszarvasnak 
csilingelő 
csengős szánnak 
jól tudom 
ez a jó 
ez való 

 

PorhóPorhóPorhóPorhó----takarótakarótakarótakaró    
 

Reggelre az utakat 
porhó lepte be  
előző este 
haditanácsot ültek 
terebélyes almafánkon 
a seregélyek 
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Macskák kajtattak 
a hajnali csendben 
macskavágy, macskanyom 
gyilkos szándék 
árulkodó jelei  
a patyolat porhó-takarón  
 

SzánkózóSzánkózóSzánkózóSzánkózó    
 

Hóra hó 
hull 
nagy rakás 
hóban  
fürdik 
a határ 

 

Fényesedik 
a domboldal 
siess ide 
a szánkóddal 

 

Gyere már 
kicsi lány 
szánkós 
kedvünk 
dagad már 

 

Kicsi lány 
hócsizmák 
vasalt szán 
nagykabát 
meleg kesztyű 
meleg sál 
a domboldal 
téged vár 

 
Hó alattHó alattHó alattHó alatt    

 

Hó alatt álmodja a rét 
tejszagú tehenek csengőjét 
 

mezei virágok illatát 
mosolygó eget ibolyát 

vágtató ménesek sörényét 
pillangót gólyát fecskét 
 

harmatot virágra fára 
holdsugarat patak derekára 
 

ringó nádat a tó felett 
feleselő madársereget  
 

2003. január 13. 
 

Furcsa hóemberFurcsa hóemberFurcsa hóemberFurcsa hóember    
 

Puha hóval reggel lett, 
Jóska gyúrt egy hóembert: 
Nagy kalapút, répa orrút, 
Szemöldökét táncoltatót. 
De jókedvű hóember, 
Csupa mosoly este, reggel, 
Ki arra jár, mind csodálja, 
Szájában a csutorája. 
Kalapját szemére vágja, 
Sohasem fázik a lába! 

 
Fehér karácsonyFehér karácsonyFehér karácsonyFehér karácsony    

 
Fúj a szél, havas utakon 
kis csizmás kántálók 
toporognak… 
Boldogság terül a tájra, 
Jézuskát ringat a csend  
mózeskosarában. 
Érzed ezt a mennyei csendet? 
A szívekben kigyúlnak 
a gyertyafények, 
s érkezik dallal  
mennyből az angyal… 

 
MikulásváróMikulásváróMikulásváróMikulásváró    

 
Hull a hó, fehér lepel borul a tájra, 
odafönn az angyalok dunnákat ráznak… 
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csing-ling-ling — csengő szól, 
örömfények gyúlnak, 
utat mutatnak a Mikulásnak. 
Jöjj el, Mikulás, ajándékozó kedvvel, 
ne csak a csizmánkat 
                       töltsd meg szeretettel! 

 
Kicsi lángKicsi lángKicsi lángKicsi láng    

 

Kicsi lány 
Kicsi láng 
Karácsonyra 
Mit kíván? 
 

Barmok közt pásztorok 
Jézuskát ölben hozzátok! 

    
TélapósTélapósTélapósTélapós    

 
Hull hull 
hull a hó 
erre járkál  
télapó 
a szakállát  
lengeti 
a jókedved  
pengeti 
 

Fut fut 
fut a szán 
nagy bunda 

a derekán 
jégcsap 
nőtt az orrára 
csupa hó 
a szakálla 
 

2009. december 

 
A fény szülötteA fény szülötteA fény szülötteA fény szülötte    

 

Csillag nevet 
mécsvilág 
a magasból 
szürke felleg 
zokog egyre 
hulló könnye 
lassacskán 
tócsa lesz 
körülötte 
csillagnak 
nem dukál 
se tócsa se sár 
ő a fény szülötte 
csillogj hát 
fényeddel fennen 
ragyogj hogy 
lássalak szépnek 
legyünk a fényekkel 
                        jóba 
s nem baktatunk 
soha sötétben  

 


