A gyerekek és a gyermekkorukat nem felejtő
felnőttek kedvenc meseírójától!

Csukás István Kossuth-díjas költő gyerekverseit
gyűjtöttük össze ebben a könyvben.
Mindenki megtalálhatja benne a kedvencét, az óvodásoktól az iskolásokig.
Mert ezek a varázslatosan szép versek végigkísérik
gyerekkorunkat, felejthetetlenül szólnak a fejünkben,
s a szívünkben. Találunk a könyvben állatverseket,
virágmondókát, tréfás nyelvtörőt és verses meséket,
a ritmusok, rímek csodálatos játékát, a magyar nyelv kimeríthetetlen bőségével megírva.
A versek világát beleérző tehetséggel ábrázolják Falcione Sarolta vidám
és mosolygós rajzai.
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Mackó-mese
Mackó brummog: irgum-burgum,
bundám rongyos, ezért morgom.
Elballagott a szabóhoz,
de a szabó pénzért foltoz.
A mackónak nincsen pénze,
elköltötte akácmézre.
Szegény mackó, mi lesz veled,
hogyha megjön a nagy hideg?

Egér-mese
Dohogott az egér:
sosincsen friss kenyér!
Ahogy mondom, ezér
dohogott az egér.
A boltba bandukolt,
csukva volt az a bolt.
Ahogy mondom, úgy volt,
csukva volt az a bolt.
Végül is mit csinált?
Hát morzsát rágicsált!
Egyebet nem csinált,
csak morzsát rágicsált.
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Nyuszi-mese
Nyuszi, nyuszi vígan játszik,
csak a két nagy füle látszik.
Hajnal óta ugrál sorba
rekettyébe, sombokorba.
Estére már nem bokázik,
iheg-liheg lassan mászik,
meg is eszik tíz-húsz torzsát,
vizet iszik három dézsát.

Kakukk-mese
Nagy hangjával kirukkol,
fent a kakukk kakukkol,
s bár nem kérte senki őt,
telezengi az erdőt.
Csitt! Ne legyen itt egy mukk,
befogni a csőrt, kakukk!
Dalod hamis, hangod sért,
nem állok jót magamért!
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Róka-mese
Róka, róka, róka rőt,
mért kerülöd az erdőt,
az erdőnek az alját,
a bokornak a gallyát?
Irhád csapzott, farkad kóc,
hiába is lopakodsz,
hiába is tekeregsz,
egyszer csúnya vége lesz!

Őz-mese
Erdőszélen elidőz
pettyes hátú, szelíd őz.
Messzire néz merengve,
erdőn túli terekre,
szemét nyitja kerekre,
fűre, fára, berekre.
Tán ha volna két ökre,
el is menne örökre!
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Vaddisznó-mese
Hűha! Mi ez? Milyen csapat,
mely a sűrű sárba szalad?
Vaddisznó az, erre lábal
mind a kilenc malacával.
Hogy röfögnek, hogy visítnak,
nincs ily hangja semmi sípnak!
Magukkal nem hoztak pakkot,
megeszik a gumót, makkot.

Bagoly-mese
Ha erre jársz, vacsorára
gyere fel a bagolyvárba,
igazítson csillag útba,
fa tetején az odúba.
Kikönyöklünk az ablakon,
a nagy erdőt megmutatom,
s hogyha gyönge lenne szemed,
adhatok egy szemüveget!
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Harkály-mese
Erdőn fa van temérdek,
és minden fán van kéreg,
kéregben sok a féreg,
egymástól nem is férnek.
Jön a harkály, kipi-kopp,
kirántja a kukacot,
hosszú csőrrel kopácsol,
bogarat űz, nem ácsol.

Sün-mese
Tüskéshátú sün barátom,
merre jártál, mondd, a nyáron?
Itt az ősz, a lomb lehullt már,
most látlak, hogy előbújtál.
Körmöd kopog, eliramlasz,
vigyázz, itt a tél, te mamlasz!
De a sün nem jön zavarba,
belebújik az avarba.
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Zsiráf-mese
Hosszú nyakát ha kinyújtja,
bámulhat a falon túlra.
De most mégis arrébb lépdel,
torony tövében ebédel,
teli zöld ággal a szája,
s hazavágyik Afrikába.

Óriáskígyó-mese
Kinyújtózva nem is fér el,
hossza tizenhárom méter,
de abból csak három látszik,
az is, mikor vacsorázik,
éppen ezért, mikor nézed,
képzelj mögé még tíz métert!
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Elefánt-mese
Hogyha volna egy tál fánkom,
megenné az elefántom,
kevés lenne fele-fele,
fánkból több is férne bele!
Éppen ezért nem is bánom,
amiért nincs elefántom!

Pávián-mese
Rád mutat a pávián:
rokonok vagyunk talán?
Nagyon hasonlítasz rám,
orrod enyém, tied szám!
Jól csinálod, cimborám,
ez a majomfintor ám!
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Zebra-mese
A kis zebra csupa csík,
az anyjára hasonlít,
az apjára is kicsit,
hiszen az is csupa csík!
Ha megnő, se változik,
vele együtt nő a csík!

Víziló-mese
Kétezer-száztíz kiló
egy megtermett víziló.
Ez a súly már nem csekélység,
reggelente nagy az éhség,
alig győzi három pékség,
még nézni is gyönyörűség!
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Tetszik?

Mi is nagyon szeretjük.
Szívből ajánljuk,
ha örömre és felszabadult percekre vágysz!
Már rendelhető!

Élvezd mihamarabb!
Most
kedvezménnyel
lehet a tiéd!
Megnézem.

Ne hagyd ki!

2014.11.22.-i állapot

Rendeld meg most a kiadónál!
Még több jó könyv
megjelenését támogatod vele.
Imádom a jó könyveket. Kérem máris!

Talán-mese
Patak partján kecske áll,
nézi: a víz folydogál.
Az is lehet, hogy nem áll,
és a víz se folydogál.
Lehet úgy is, hogy csak ül,
és egy lavór vízre dűl.
Az is lehet, hogy nem ül,
s lavór sincs, hát mire dűl?
Inkább talán körbe jár,
fűnél-fánál meg-megáll.
Az is lehet, hogy nem jár,
s fából, fűből sincs egy szál.
Lehet, hogy csak álmodik,
s álma zsákján van egy lik,
ahol minden kifolyik,
amire meghajnallik.
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