
Versek és mesék gyűjteménye 

 
Mondókák 
 
Weöres Sándor: Bolygó zápor 

Bolygó zápor  
libben, táncol, 
suhog a fű sűrűjén, fa ágán. 
Kéklő halvány 

felhők alján 

Kivirul a ragyogó szivárvány. 

Esik eső, jaj- jaj- jaj, 
nyakunkon a zivatar, 
tüzes villám cikázik, 
aki nem fut, megázik! /nk./     

Ess, ess, esőcsepp, 
Szomjas a föld, itasd meg! /nk./ 

          

Bőg a szamár, eső lesz, 
Holnap után vásár lesz.    /nk./ 
 
Eső, eső, essél,  
buborékot vessél, 
hogy a búza nőjjön, 
a gyermek örüljön, 
lesz kenyér, lesz kalács, 
karácsonykor finom fánk. /nk./ 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: https://ovisvilag.blog.hu/2009/05/08/majusi_versek_mondokak_rigmusok 
 
 
 
 

https://ovisvilag.blog.hu/2009/05/08/majusi_versek_mondokak_rigmusok


Versek 
Zelk Zoltán: Tavaszi dal 

Egy, kettő, három, négy, 
kis őzike, hová mégy? 
-Elég, hogyha tudom én: 

tavasz elé futok én! 
Egy, kettő, három, négy, 
te kis nyuszi, hová mégy? 
– Se erdőbe, se rétre: 
a szép tavasz elébe! 

Egy, kettő, három, négy, 
te kis madár, vígan légy: 
olyan szép dalt daloljál,  
szebb legyen a tavasznál! 

Weöres Sándor: Tavaszköszöntő 

Sándor napján 
megszakad a tél, 
József napján 
eltünik a szél, 
zsákban Benedek 
hoz majd meleget, 
nincs több fázás,  
boldog aki él. 
 

Már közhírré 
szétdoboltatik: 
minden kislány 
férjhez adatik, 
szőkék legelébb, 
aztán feketék, 
végül barnák 
és a maradék. 
 

 
Szabó Lőrinc: Tavasz 

 
„Mi az?” – kérdezte Vén Rigó. 

„Tavasz!” – felelt a Nap. 
„Megjött?” – kérdezte Vén Rigó. 

„Meg ám!” – felelt a Nap. 
 

„Szeretsz?” – kérdezte Vén Rigó. 
„Szeretlek!” – szólt a Nap. 

„Akkor hát szép lesz a világ?” 
„Még szebb és boldogabb!” 
 

 
 
Forrás: http://operencia.com/tavaszi-versek/ 

http://operencia.com/tavaszi-versek/


 
 
 
 
 

 
 
 
Mesék  
 

Fésűs Éva: Májusi mese 
 
Dönci, az icipici sün gondterhelten ballagott a májusi 
napsütésben. Jobbról is, balról is virágok mosolyogtak, 
gyíkocska ragyogó szeme csillant, és fénylett a bogarak 
fekete háta, amint a fűszálakon hintáztak.  
Mindenütt fény – csak a sün orra alatt árnyék.  
Mert lógatta, bizony! Annyira lelógatta, hogy Brekuci, a 
kis levelibéka rákiáltott a fűzfaágról: 

– Vigyázz, hékás, mert belebotlasz az orrodba! 
– Nem vagyok hékás, hanem idei sün! – borzolta fel magát Dönci. 
– Le-he-tet-len! - brekegett mókásan Brekuci. – Idei sünnek még nem lehet ekkora bánata. 
– Nekem van! – mondta Dönci komoran. 
Erre már odaugrott mellé a barátságos kis béka, és együttérzően tudakolta: 
– Hol szerezted? 
– Útközben. 
– Rettenetes! 
– Az bizony. És most nem tudom, mit tegyek. 
– Oszd meg velem. 
– Mit? 
– Hát a bánatodat. Akkor neked csak a fele marad. 
– Jó, de attól még nem lesz meglepetése a mamámnak. Brekucinak felragyogott a szeme: 
– Ó, hát te ilyesmiben sántikálsz? 
– Nem sántikálok, hanem egész rendesen ballagok. 
– Jaj, hát ez csak amolyan szólásmondás! Meglepetésen töröd a fejed, igaz? 
– Már nem töröm. Már kitaláltam. 
– Akkor meg mi a baj? 
– Mégsincs meglepetés. 
– Ez érdekes! 
– Nem érdekes; ez borzasztóan szomorú – mondta az icipici sün, nagyon elszontyolodva. – 
Pedig volt öt szem ropogós májusi cseresznyém! 
– Hol vetted? 
– Rigó bácsinál. 
– Finom ajándék! 



– Én is azt hittem. Ahány csiga csak volt a zsebemben, mind odaadtam érte. Feltűztem 
őket a tüskéimre, és igyekeztem hazafelé, amikor szembejött velem egy nyúl. Megállt, és 
azt mondta: 
– A cseresznye mindig kukacos. Sokkal jobb a hónapos retek. 
– És te? 
– Bementem a mezei önkiszolgálóba, és elcseréltem a cseresznyét hónapos retekre. 
– Ezért búsulsz? Hiszen annak is biztosan örülni fog az anyukád. 
– Nem fog, mert aztán találkoztam egy egérrel. Az is megállt, nézte, hogy mit viszek, és 
megcsóválta a fejét. 
– Minden retek pudvás! Százszor jobb a tavalyi dió! 
– Szerencsére ott ugrált a közelben egy mókus, aki még sohasem kóstolt retket, és 
szívesen cserélt velem. 
– És hol a dió? 
– Találkoztam egy borzzal is. Megállt, és nagyon komolyan intett: – Fiacskám, jegyezd meg, 
hogy a tavalyi dió mind avas. Egy fürjecsketojás sokkal többet ér! 
– Fogtam hát, s elcseréltem a diót a sarki menyétnél egy fürjtojásra. 
– Itt az icipici sünnek már kezdett lefelé görbülni a szája. 
– Kivel találkoztál még? – sürgette Brekuci. 
– A rókával! – bökte ki Dönci. 
– Csak nem bántott a beste? 
– Dehogy! Nagyon barátságos volt. Azt mondta, okos süngyerek vagyok, de mielőtt átadom, 
jól nézzem meg, hogy nem záp-e belül ez a fürjtojás. 
– No és? 
– Megnéztem! – bőgte el magát az icipici sün. – És most már semmit sem tudok venni az 
anyukámnak helyette, mert egy fia aprócsiga sem maradt a zsebemben! 
– Ne sírj, no! – vigasztalta Brekuc. – Ajándékot nemcsak vásárolni lehet, hanem készíteni 
is. 
– Miből? 
– Például fűből és szalmaszálból. Mindjárt megmutatom, hogyan kell belőlük kosárkát 
fonni. 
Leült egy békarokka tövében, és munkához látott. Dönci csak nézte, nézte, és egyre 
jobban felderült a képe. 
– Taníts meg rá engem is! – ujjongott. – Hadd csináljam én is! 
Brekuci hagyta, és ha a pici sün ügyetlenkedett, türelmesen kibogozta a fűcsomót, 
kijavította a hibát. Olyan szorgalmasak voltak, hogy déli harangvirág-kondulásra elkészült 
két takaros, kerek kosárka. 
– De szépek! – lelkendezett Dönci. – A mamám biztosan nagyon fog örülni. Köszönöm, hogy 
segítettél, Berci, de mondd csak, miért csináltunk két kosarat? 
Brekucinak örömében fülig ért a szája, úgy válaszolta: 
–Mert én is szerzek meglepetést az én anyukámnak!  
-Érdekes – mondta az icipici sün –, én eddig mindig csak az enyémre gondoltam, de akkor 
most a te anyukád kosarát is teleszedem virággal! 
 
Forrás: http://waldorfart.com/fesus-eva-majusi-mese/ 

http://waldorfart.com/fesus-eva-majusi-mese/


  
 

Kányádi Sándor: Májusi mese a fecskéről, 
a kecskéről, a reggelről meg az estéről  
 
- Fityfiritty! - köszöntötte a fecske a kecskét, amikor azt 
pitymallatkor az ólból kieresztették. 
- M-e-ek - köszönt vissza álmosan a kecske, miközben a 
gazdasszony fejte. 
- Fityfiritty! 
- M-e-ek. 
Így beszélgettek. A fecske fecsegett. A kecske mekegett. A tej meg langyosan, habosan 
csurrant a mázos edénybe. 
- Így ni - mondta a néni a fejéssel végezve. Ekkor történt a baj. A tejszagra előóvakodott 
a macska. 
A fecske fölröppent. A kecske az edénybe lépett. S a finom habos tej már a kecske hasa 
alatt futott, fehérlett. 
- Hogy vinne el az ördög! - mérgelődött a néni, s a kecskére olyat vágott, hogy az a legelőig 
meg sem állott. 
A macska meg nyalhatta napestig a száját, mert ami kevéske tej maradt az edényben, azt 
a kelő nap első sugara itta meg. 
Aztán eltelt a nap, este lett. Hírli a fecske, hogy megjött a kecske. Éppen most fejik. De 
nem úgy, mint a reggel, hanem szigorú őrizettel. Ketten fogják a szarvát, hárman az 
edényt tartják. 
 
 
Már a fecske sem fecseg, 
A kecske is hallgat; 
Csak a tej csurog.  
Neszez a harmat. 
 
Jó éjszakát! 
 
 
 
Forrás: 
http://rezeda-dream.blogspot.com/2010/03/kanyadi-sandor-majusi-mese-
fecskerol.html 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://rezeda-dream.blogspot.com/2010/03/kanyadi-sandor-majusi-mese-fecskerol.html
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Tavasz a réten 
 

– Tündérkéim! Tündérkéim! – kiáltotta el magát 
harsányan a Tavaszanyó – Sietnünk kell, mert 
maholnap itt a tavasz. Addig még nekünk rengeteg 
a dolgunk. Rendet kell raknunk a közeli réten. 
Télapó csintalan fiacskái mindent szétszórtak, 
amerre csak jártak. Nem is tudom, hogyan végzünk 
ennyi munkával. Ne feledjétek, mindent szál füvet 
szép zöldre kell festenünk, a virágokat meg 
különböző színűre. Nosza, induljunk is, hogy 
elvégezzük ezt a rengeteg munkát. 
A sok tündérlány és fiú kissé álmosan feltápászkodott a virágok szirmából készített 
vackából, és elindult Tavaszanyó után a közeli rétre. 
Ott mindjárt neki is láttak a munkának. Minden évben a tündérek szorgalmas keze nyomán 
szépül meg a rét. Mire hivatalosan is bejelentik a tavaszt, arra minden ragyog, és olyan 
szép, hogy aki látja, annak eláll a lélegzete. 
Kezdetben minden úgy haladt, mint mindig. A kis kezek szaporán dolgoztak, csinosították 
a tájat, amit a Télapó csintalan kölykei elrondítottak. Sepertek, hordták a szemetet, 
sikálták a piszkos növényeket, a virágok szirmait színesre festették. Tavaszanyó nagyon 
elégedett volt kicsinyeivel, és megállás nélkül buzdította őket: 
– Csak így tovább drágaságaim! Meglássátok, nemsokára elvégzünk, és a rét megint a régi 
fényében fog pompázni. 
Természetesen ez alatt ő sem henyélt. Ugyanúgy dolgozott, mint a többi tündér. Nem 
kímélte magát. Ha szükséges volt még a legnehezebb vagy a legpiszkosabb munkát is 
elvállalta. 
A tündérek ezét is szerettek vele dolgozni, mert mindig példát mutatott, és elől járt a 
munkában. 
Már majdnem végeztek a takarítással, mikor a távolban egy hatalmas felhő közeledett. 
Az irigy zivatar fiúk jöttek, hogy felforgassák a környéket, bepiszkítsák az erdőt, a 
mezőt, mit a tündérek kitakarítottak. Irigyek voltak, és elhatározták, feldúlják a mezőt, 
hadd legyen ronda, mint amilyen tél végén volt. 
Már előre nevettek, hogy milyen jól fognak szórakozni. Legalább most az emberek nem 
dicsérik a tündéreket, amiért megszépítették a mezőt. 
– Jaj, jaj, Tavaszanyó, itt vannak az irigy zivatar fiúk! Fussunk, meneküljünk, mert még 
végül minket is besároznak! – sírta el magát az egyik picinyke tündérlány. 
Ezt meghallván a többiek is megijedtek és már futottak volna is, ha Tavaszanyó meg nem 
állítja őket. 
– Hová? Hová, aranyoskáim? Miért ez a nagy sietség? 
  



– Fussunk Tavaszanyó, itt vannak az irigy zivatar fiúk! Ha 
elkapnak, jól nyakon öntenek bennünket hideg vízzel. 
– Nem kell mindjárt megijedni néhány, rosszcsont zivatar 
fiútól. Meglássátok, túljárok az eszükön. Maradjatok csak a 
helyeteken, és végezzétek a dolgotok. Még rengeteg munka 
vár reánk. Csinossá kell tennünk az egész rétet, mire az 
emberek megérkeznek. 
Szegény kis tündérek remegve a félelemtől a helyükön 
maradtak, és szünet nélkül kémlelték az eget, hogy mikor 
zúdul a nyakukba egy jó adag hideg víz. 

Tavaszanyó eltűnt, mintha ott sem lett volna. Néhány tündér kissé rosszallóan össze is 
súgott: 
– Könnyen beszél, Tavaszanyó, ha nincs itt. Nem őt fogják leönteni vízzel a rosszcsont 
zivatar fiúk. Bizonyára bebújt a házába, és onnan nézeget kifelé, míg elmúlik a vihar. 
A tündérek nem tudták az igazságot. Tény, hogy elment a rétről, de nem azért, hogy 
megússza a nyakon öntést. Szélapóhoz sietett, aki a közelben fütyörészett, és elmesélte 
neki a rosszcsont zivatarfiúk csínytevéseit. 
Szélapó nem tetszően csóválta a fejét. 
– Megint ezek az átkozott kölyök. Mindig csak baj van velük. Ideje lenne már móresre 
tanítani őket. Várjon csak Tavaszanyó, mindjárt kitalálok valamit! Ígérem, elmegy a 
kedvük a rosszalkodástól.  
Senki nem tudta, mit fog kitalálni. 
A zivatarfiúk már egészen közel voltak, és amerre elmentek ott megcibálták a fák, bokrok 
leveleit és ágait. Szegénykék ijedten felszisszentek a fájdalomtól: 
– Miért bántatok bennünket? 
Közben Szélapó megérkezett hozzájuk. 
– Hol vagytok, mihasznák? – kiáltotta el magát. 
– Hozzánk szólt Szél apó? – kérdezték meglepődve 
– Jertek közelebb, szeretnék beszélni veletek. 
A zivatarfiúk közelebb somfordáltak, és kíváncsian várták, mit akar velük az öreg. 
– Egy jó tréfát eszeltem ki – mondta ravaszkásan, amikor a gézengúzok köréje 
sereglettek. 
– Mi lenne az? – ugrottak tettre készen, mert mindig benne voltak egy kis mókába. 
– Meg kellene tréfálni Tavaszanyót, és tündérkéit. 
Ez nagyon tetszett a zivatarfiúknak, és érdeklődéssel hallgatták, mit eszelt ki Szélapó. 
– Tudjátok, tündéreivel szép rendet rakott a réten, és nézzétek, csak ott van az a nagy 
szeméthalom… 
– Ugye szórjuk szét a réten – szakította félbe az egyik – Ez nagyon jó tréfa lesz. 
– Jaj, de csacsi vagy – mosolyodott el Szélapó – te csak ilyen közönséges tréfára tudsz 
csak kitalálni? Én ennél jobbat tudok. Elcsenjük a szeméthalmot, és eldugjuk jól a közeli 
szeméttelepen. Meglássátok, Tavaszanyó és tündérkéi, hogyan megijednek, ha nem 
találják a helyén a szemetet! Gyertek, lássunk azonnal munkához, még mielőtt észbe 
kapnak, és rájönnek, hogy meg akarjuk tréfálni őket. 
A zivatarfiúk nem nagyon értették, mi ebben a tréfa, de hűen követték Szélapó 
javaslatát. A szemetet mind egy szálig villámgyorsan elszállították a szeméttelepre, és 
ott jól eldugták. 



– Most pedig menjünk vissza, és nézzük meg, keresik-e a tündérkék. Képzelhetitek, milyen 
képet fognak vágni, ha nem találják a helyén a szemetet. 
Visszakullogtak a rétre, ahová már az emberek is megérkeztek, és nem győztek 
csodálkozni a tisztaságon. 
– Sehol egy szemét. Minden tiszta, és ragyog. Idén Tavaszanyó és tündérkéi jó munkát 
végeztek. Köszönjük meg nekik! 
Még mielőtt az emberek hálálkodni kezdtek volna, 
Szélapó előjött a rejtekhelyéről és fütyörészve a 
vendégek feje felett mondta:  
– Valóban, Tavaszanyó és tündérkéi szép munkát 
végeztek, de idén három zivatarfiú is segített a 
szemét elszállításában. Ugye gézengúzok? 
Azok kénytelenek voltak kidugni fejüket a bokrok 
mögül, ahová elbújtak. Csak ekkor jutott el tudatukig, hogy Szélapó jól becsapta őket. 
Akarva akaratlanul segítettek a rét rendbetételében. Pedig, ha tudták volna, mire megy 
ki a játék, bíz’ Isten inkább elbujdostak volna, mint segítsenek a tündérkéknek. De már 
késő volt, mert az emberek a tündérkékkel a zivatarfiúkat éljenezte, és dicsérték 
szorgalmukat, amiért kérés nélkül is tették dolgukat, amit jó fiúknak tenniük kell. 
Amint ott álltak, hallgatva a hálálkodást egyszer csak testüket kellemes bizsergés járta 
át, és szívük tájékán melegséget éreztek. Ekkor rájöttek, talán nem is olyan rossz dolog 
segíteni a másiknak. Elhatározták, ezen túl a rosszalkodás helyett, ha szükséges segítenek 
Tavaszanyónak, és tündérkéinek. Többé nem okoznak nekik kellemetlenséget, még ha az 
olyan jó mókának is tűnik. 
Ha találkoztok a három zivatarfiúval, ne ijedjetek meg tőlük. Lehet, hogy egy kicsit 
mókáznak, friss esőpermettel megcsiklandozzák hátatok, de általában véve jó fiúk. Rájuk 
is szükség van, mert ők öntözik meg a száraz földet, hogy a határ mindig szép, üde legyen. 
 
Forrás: https://meseorszag1.webnode.hu/meseim/ 
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