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Pille, pille száll, 
néha meg-megáll.
Ide s oda jár
ide s tova már. 

Elreppen a nyár,
kicsi csuka vár: 
pille messze száll,
más vidéken hál. 

Elreppen a tél,
kicsi csuka kér: 
legyen újra nyár! 
Pille, gyere már!

Pille, pille száll, 
újra itt a nyár. 
Ide s oda jár
ide s tova már.

Répatorta, 
répatorta, 
jaj, de jó a
répatorta! 

Szülinapra 
répatorta, 
répaízû
tortamorzsa! 

Jaj, de jó a 
répatorta, 
morzsolódik, 
hull a morzsa! 

Száll a morzsa 
egyre hullva, 
jaj, de jó a 
répatorta! 

Kicsi hangya dal 
Kicsi csuka dal
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Sok, sok, sok, sok!
Sok a hangyának a dolga, 
nem sürögnénk, ha nem volna! 
Mindenfelé sok a morzsa, 
nem cipelnénk, ha nem volna. 

Sok, sok, sok, sok!
Minden napra újabb morzsa, 
pihennénk, ha nem így volna. 
De ha hangya lustálkodna, 
mindig minden morzsás volna! 

Sok, sok, sok, sok!
Itt egy pille, semmi dolga, 
nem repesne, hogyha volna!
Nem tó felett kódorogna, 
hogyha ô is hangya volna. 

Sok, sok, sok, sok!
Sokkal inkább szorgoskodna, 
közénk való, dolgos volna. 
Beköltözne hangyabolyba, 
s akkor talán haszna volna!

Ha a pille hangya volna
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Apók, a pók
Itt ülök a hálón, 
épp szövöm a tervét. 
Szárnysuhogást hallok, 
karcsú-kedves lepkét. 

Pille, fáradj beljebb 
szellôs otthonomba!
Nem vagyok én mérges, 
csak néha goromba.

Pille, ne menj arra, 
arra járni kétes. 
Ha arra indulsz, szólok, 
attól leszek mérges!

Szépen üldögélj csak
épp tôlem egy szóra,
s megszövöm a hálóm
pont neked valóra.

Hová mész most, pille?
Nem tetszik a házam?
Panoptikum is van,
szobrok laknak nálam!

Itt egy szúnyog szobra, 
kissé lóg a másik.
Mondtam neki: Hess el!,
mégis itt tanyázik. 

Pókok gyakran szônek
színarany meséket. 
Rajongóim száma,
láthatod, temérdek. 

Elmész, pille? Száll j csak! 
Sokat makacskodtál. 
Soványka a tested, 
meg se hódítottál! 
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Szirregek, zizzegek. 
Narancssárga kék egek!
Pille tónál pilleget!
Ó jaj, sóhaj: mit tegyek? 

Hahó, pille! Merre mész? 
Mért nincs benned semmi ész? 

Zizzenek, szirregek. 
Nekilódul! Mit tegyek?
Mit tennének bölcs legyek? 
Mit tegyek, hogy bölcs legyek? 

Veszélyes és szeszélyes út! 
Éjjelente csak a Tejút 
világít.
Szárnyakkal
csak a sirály, 
ki jár itt. 
Szeszélyes, veszélyes út!

Szurrogok, zummogok. 
Okosak a szúnyogok!
Gyönyörködöm, est leszáll, 
megcsípem, ki erre jár. 

Száll j csak pille, merre mész?!
Úgysincs benned semmi ész! 

Szurrogok, burrogok, 
jóllakunk mi, szúnyogok! 
Teli hassal szép az est, 
pillét ne is emlegesd! 

Szunnyogó szúnyogok




