Nyári versek gyűjteménye
Gyűjtötte: Fabóné Bíró Ágnes

Andók Veronika: Vakáció

Zelk Zoltán: Vakáció

Láttam a napot, súgta a szélnek:
Várnak a tavak, csónakok,
stégek.
És tényleg a táblán virul egy
szó,
Csupaszín betűkkel:
VAKÁCIÓ!

Hova menjünk, milyen tájra?
Hegyre talán vagy pusztára?
Folyópartra, vagy erdőbe?
Faluszéli zöld mezőre?

Két hónap napfény vár ránk a
nyárban,
Kószálunk vígan viruló tájban,
Hűsítő tavakra, strandokra
járunk,
Nincs is ilyenkor boldogabb
nálunk.
Kopányi György: Csalogató

Lepkét fogjunk, vagy
horgásszunk?
Vagy mégiscsak hegyet
másszunk?
Akár erdő, akár folyó:
gyönyörű a vakáció!

Esik eső, csepereg,
Paprika Jancsi kesereg,
Haragszik a katona,
Mert megázik a lova,
Esik eső, süt a nap,
Paprika Jancsi mosogat,
Hát az öreg mit csinál?
Hasra fekszik, úgy pipál.

Lőrincze Pál: Nyár

Gazdag Erzsi: Nyár

Kisütött a nap,
Minek a kalap?
Szegre vele már!
Csupa tűz a nyár.

Göndörszőrű bárányfelhők
futkosnak az égen,
szagos fejű virágocskák
hajlongnak a réten.

Cserregnek a verebek
Nagy újság van gyerekek!
Kis kertünkben hajnalra
kinyílott a hajnalka.

Uccu ki, koma!
Minek a ruha?
Minek a cipő,
Ragyog az idő!

Tarka szárnyú kis pillangók
napsugárban szállnak,
fürge szellő a postása
zöld levelű fának.

Itt a meleg, itt a nyár!
Mezítláb jár a madár;
ha elvásik a talpa,
felrepül a bokorra.

Hűvös a patak.
Vesd bele magad!
Ússz a víz alatt,
Ahogy a halak!

Bajuszos szép búzaszálak
kasza alá dőlnek,
bokor alá dolgos hangyák
pihenni leülnek.

Nézd, hogy zsibong az utca!
Mennyi lányka, fiúcska!
Rétre mennek labdázni,
fogócskázni, cicázni.

Kanizsa József: Sej, haj,
búzaszár

Hajnal Anna: Virágokról

Nagy László: Záporvers

Szél jár a kertben reggeltől
estig,
mikor az órák a bimbókat
festik,

Zápor érik távoli égen,
kendős kislány táncol a réten.

Sej, haj, búzaszár, búzaszár,
milyen leányt ringattál,
ringattál?

Fuss, fuss kislány, az útra fuss

Aranyszeme, mint a Nap.
haja, mint a sugarak.
Sej, haj, búzaszár, búzaszár,
engem is ott ringassál,
ringassál!

tegnap még zárva, kinyílnak
mára,
violakék és rezeda sárga.
Pünkösdi rózsa nyit virradóra,
bíborsziromra méhecske száll,
majd forró délre kinyílik félve,
s illatban áll a liliomszál.

ki,
kár lesz későn bokorba bújni!
Vadrózsádat ne dobd a szélbe,
vidd el édesanyád elébe.
Felleg támad úton a porból,
árva nyárfa zokogva bókol.
Sújt a zápor, dübörög az ég is,
táncos kislány hazatalál mégis.

Osváth Erzsébet: Pipacs

Osváth Erzsébet: Szivárvány

Varga Imre: Mezei Katáng

Piros selyem sapkát visel,
Barátkozik mindenkivel.

Napsugár, ha süt,
esőcsepp pereg,
nézz fel a magasba,
nyisd ki jól szemed:
csodát látsz, gyönyörűt,
hétszín szalagot
hétszínű szivárvány
tündököl, ragyog.

Nyári hajnalon
ébred a rét.
Kéken a katáng
nyitja a szemét.

Táncba megy a kósza széllel,
Súg - búg sok - sok testvérével.
A pillangót elaltatja,
Mintha volna édesanyja.
Nézd csak, nézd csak,
Nézd szép szelíd szemét Szinte, szinte repes feléd.
A kert kapuján
néma csendlakat.

De néhány pillanat
s eltűnik az égenmintha csak álmodtad
volna egy mesében.

Nyári hajnalon
ébred az ég.
Kitárul kéken
a messzeség.

