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Weöres Sándor versei

I. Fabula

Egy
hegy
megy.

Szembejön a másik hegy.
Ordítanak ordasok:
Össze ne morzsoljatok!

Én is hegy,
te is hegy,
nekünk ugyan egyremegy.

II. Táncdal

panyigai panyigai panyigai
ü panyigai ü
panyigai panyigai panyigai
ü panyigai ü

kudora panyigai panyigai
kudora ü
panyigai kudora kudora
panyigai ü

kotta kudora panyigai
kudora kotta ü
kotta panyigai kudora
panyigai kotta ü

ház panyigai kudora
ü kudora kotta ház
kudora ház panyigai
ü panyigai ház kotta

III. Kínai templom

Szent
kert
bı
lomb:
tárt
zöld
szárny,

fönn
lenn
tág
éj
jı,
kék

árny.

Négy
fém
cseng:
Szép,
Jó,

Hír,
Rang,

majd
mély
csönd
leng,



mint hült hang.

IV. Kuli

Kuli bot vág.
Kuli megy

megy
csak guri-guri

Riksa
Autó
Sárkányszekér

Kuli húz riksa.
Kuli húz autó.
Kuli húz sárkányszekér.

Csak guri-guri
Kuli gyalog megy.
Kuli szakáll fehér.
Kuli álmos.
Kuli éhes.
Kuli öreg.
Kuli babszem mákszem kis gyerek
ver kis Kuli nagy rossz emberek.

Csak guri-guri
Riksa
Autó
Sárkányszekér

Ki húz riksa?
Ki húz autó?
Ki húz sárkányszekér?
Ha Kuli meghal?
Kuli meghal.
Kuli neeem tud meghal!
Kuli örök

csak guri-guri

V. Alma álma (Tizenkettedik szimfónia)

alma ágon
alma ring az ágon
alma ring a
lombos ágon
ring a ring a
barna ágon
ringva
ringa-ringatózva
inga
hinta
palinta
alma álma
elme álma alma
álmodj alszol?
mozdulatlan lengedezve



hős szélben árnyban
álom ágon
ágak álma
ringva
ringa-ringatózva
ingadozva
imbolyogva
itt egyhelyben elhajózik
indiába afrikába holdvilágba
álmodj
alma alszol?

VI. Keserédes (67. magyar etüd)

Szántottam, szántottam hét tüzes sárkánnyal,
hej, végig bevetettem csupa gyöngyvirággal.
Szántottam, szántottam szép gyémánt ekével,
hej, végig bevetettem hulló könnyeimmel.

Száz nyíló rózsáról az erdın álmodtam,
hej, többet nem aludtam, félig ébren voltam.
Hajnalban fölkeltem, kakukszót számoltam,
hej, visznek esküvıre kedves galambommal.

VII. Szajkó

tanárikari karika
papiripari paripa

karika tanárikara
paripa papiripara

taná rika rika rika
papi ripa ripa ripa

kari kata nári kara
pari papa piri para


