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Kiss Benedek

Tücsök-ország

– Haj, ti tücskök,
haj kabócák!
Milyen ország
ez az ország?

– Ez az ország
Tücsök-ország,
szebb, mint a fényes
mennyország!

– Haj ti tücskök,
haj kabócák:
de hisz sötét
ez az ország!

– Csupa csillag
Tücsök-ország,
a legszebb dalt
éjjel fújják!

– Haj ti tücskök,
haj kabócák:
de hisz szegény
ez az ország!

– Az ég mézet
harmatoz ránk –
ez a leggazdagabb
ország!
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Kata és Kóconkóc születése

Aludj, pici bimbó a szívem alatt,
szerető anyácskád leszek nemsokára.
Aludj, pici bimbó a szívem alatt,
közelít a perc már, közelít a nap,
aludj, pici bimbó, aludj, szívem álma!

Sorakozik már sok játék polcodon,
kis szobánkban, meglásd, te leszel a legszebb.
Sorakozik már sok játék polcodon,
de hogy boldogabb légy, itt az alkalom,
varrok hozzá néked, kis bimbó, még egyet.

Akad a házban kóc, szövet is akad,
a varródobozban gombok is hevernek.
Aludj, pici bimbó a szívem alatt,
várnak a játékok, vár a baba-had,
kis szobánkban, meglásd, te leszel a legszebb.

Néhány öltés még és kész a kóc-baba,
szerető anyácskád tenéked csinálja.
Néhány öltés, íme, s kész a kóc-baba:
két szeme két nagy gomb, lobog kóc-haja,
nem volt és lett, látod, mint te, szívem álma!

Egeresdi

Fut a Kata,
rohan Kata,

pöttöm kisegér,
nyomán liheg
a jó öreg

kandúr – sokat ér.

Fut nyomába
nagypapája,

kandúrral fölér,
fut a Kata,
rohan Kata,

menekül ám az egér!
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Rongy a szőnyeg,
ej az a rongy!

lába gáncsot ér,
hasra csetten,
csak úgy nyekken,

tán rossz véget ér?

Csúszik Kata,
mászik Kata,

hopp! máris az ágy alatt,
a kisegér,
Kata – egér

a lyukba beszalad.

Ki nem csalja
a nagyapja,

kacag Kata, hogy kacag!
Kisegérből
porszívó lesz

a kandúr ágya alatt.

Vihar előtt

Az este itt áll
kapunk előtt már,

virág a réten
fejét lehajtja.

Mogorva felhő
nyugatra feljő –
mogorva felhő.
Nap a kalapja.

Zuhé közelget
lemosni kertet,
vihar közelget –
suhog a nyárfa.

Recsegve, zúgva
jajong a nyárfa,
recsegve, bőgve
jajong az árva.
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Bújj gyorsan ágyba!

Ha holnap ébredsz,
megint de szép lesz:

virág a réten
magasba nyúlik;

ragyog, ragyog majd
az új arany Nap,
a kalap lerepül,
a tóba hullik.




