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fl6trahagyoro
(beteg)

LAzas vagyok, f5j a hasam,
nem 6rzem ma tfl j6l magam.

Homlokom is nagyon forr6,
torkomban sok 6les oll6.

ErSm elhagy, gyenge vagyok,

hogy birjdk ki ezt a nagyok?
Doktor bdcsihoz elmegyUnk,
orvossSgot mind beveszi.ink.

Att6ljobb lesz percr6l percre,

mindenkinek jobb a kedve.
Pdr nap m(lva kutya bajom,
betegs6get hdtra hagyom.

Nah6t!
(e$6szs6$es)

Doktor bdcsi ritkdn l5t,
gondolja is, hogy Nahdt!

Ez a gyerk6c sosem beteg,
eg6szs6gben nyakig lebeg.

Es ez bizony nagyon j6!
Nincsen kinz6n mifdj6.

Persze azdrt sokat teszek,
eg6szs6ges, hogy 6n legyek.

Apa, anya segit ebben,
eg6szs6gem meg6riznem.
Es ha egyszer beteg lenn6k
doktor bdcsihoz elmenn6k.

D6lna(-f(
(bar'6ts6gta

Hogyha otthon ve

a gondok is meg

Sok kisgyerek mi^
rossz szokaso<a

Bardts5gosak ne'
mogorvdk es ves

Dilnak, fflnak, nen
kedvess6gbcjl sose

Te viszont azzal csa

mdst a szivedbe be

Legy6l mindig b;

kedvesseggel, rer
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Ha reefllatorn
(bar'6ts6$os)

Az oviba jott egY kisl6nY,

f6lve n6zett mindig 6nrdm.

Nem is bardtkoztak vele,

szomorf volt a reggele.

Azonban 6n hozzi l6Ptem,

kedves sz6val meg is k6rdtem:

Mi a neved? HogY hfvnak?

S a bdjos szemek megnYlltak.

Nem is maradt aznap b6nat,

mosolyt lSttam, sok vid6mat,

Az6ta is j6 barStom,

viddm leszek, ha meglStom'
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Dfle6q.fGlnak
(bar'6ts6$talan)

Hogyha otthon veszeked nek,

a gondok is megjelennek.

Sok kisgyerek mind meg6rzi,

rossz szok6sokat el n6zi.

BarStsSgosak nem lesznek,

mogorvSk 6s veszekednek.

Drilnak, f(lnak, nem j6t tesznek,

kedvess6gb5l sosem vesznek.

Te viszont azzal csak nYerhetsz,

mSst a szivedbe beengedhetsz.

Legy6l mindig bar6tsSgos,

kedvess6ggel, remek P6ros.
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l6tetnyc,flszill
(b6(6s, szelid)

B6k6s 5lmok terSd vdrnak,
Slomporral mind r5d szdllnak.

Szelid leszel, mint egy 62,
nem bdnt esds, hideg 6sz.

Megnyugszik az ap16 tested,
pihen szived, szemed, lelked.

fdes Slom nyugodtsdga,
kisgyerekek boldogsdga.
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Mds jdt6k6t osszedontom,
fel6pfti, megyek rogton !

El rontom vagy tdn kreteszem,
csak a csfnyen jdr az eszem.

Noha tudom, ezt nem szabad,
6pen egy jdt6k sem marad.
Nem is bar6tkoznak velem,

6 le$tiflye
ibizaftod6, opl

Fociban ma g6lt ne

azonban azt meg
Nem szabad azon ,

ha hirtelen nem m{

Hiszen tudom, leg

6n leszek a legu5

Sok g6lt rdgok, tr
orombcil sem le
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Nekem ez most rigY sem megY!

Akaddlyb6l 6Pirl hegY.

Nem sikerul, ezt nem tudom,
szememet ink6bb becsukom.

$ ugyis elesem, eld6lok,
' harcokban tln sosem gY6zok.

Nem is fogom megPr6bdlni,

fgysem tudom megcsindlni.

Ne a rosszat l5sd csak csuPSn,

szaladj inkSbb a j6 ut5n.

SikerUl 6s megcsin5lod,
bStorsdg, ha megpr6b5lod.

6 lefl<iflyesebb
(bizalpd5, optitei sta)

Fociban ma g6lt nem r(gtam,
azonban azt megtanultam,

Nem szabad azon csuggedni,

ha hirtelen nem megy semmi.

Hiszen tudom, legkozelebb,

6n leszek a legUgyesebb,

Sok g6lt rtigok, tudom 5m,

ordmb6l sem lesz hiiinY.
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ffi6r,ton(a
(b$esz6d(l

A MSrtonka sokat besz6l,

kedves hangja szinte zen6l.

Fecseg6 6s bSbesz6des,

sz6kincse is ettSl 6kes.

K6zzel-lSbbal is mutogat,
elfizi a bdnatokat.

De ha csendben kell maradni,
alig bir 5 megmaradni.
Szavak d6lnek ki bel6le,
sokat tanulhatunk t6le.

Mert 5 vid5m, ezzel nyertes,

hangja, ami ritk6n csendes.

@alan f6lt
(hall$ata$)

Nagyon fura fi( Bence,

k6peskonyv sem a kedvence.

Besz6lni sem szokott sokat,

szereti az 6llatokat.
Hogyha k6rdik, ritk6n felel.
Tal5n f6l 6s ez6rt nem mer?

Hallgatag, nem bSbe sz1dfi ,
viszont szelfd term6szet(.

Am a m0ltkor meglep6dtilnk,
fejUnkkel is hStrad6lttln k,

mert egy viccet mondott nekUnk,

amin most is j6t nevet[]nk.
Meg is lep6dtunk mi rajta,

mert hdt eddig nem volt hangja.

Tobbet k6ne besz6lnie,
nincs mit ezen sz6gyellnie.

lNntn er=d

(k6z6nv.'i'

Hinta tdmldja e

egy kisfirl hdtr

HozzAszaladt a sc

agg6dtak a Pic '

Am 6n viszont ner''

agg6dds egy csePP

Minek foglalkozr

Nem is gondolol

Persze k6s5bb mon

ezt tin m6gis, hogl

Mert ha 6n esnt

m5s is kiszedr

Gyorsan elsz6gYel '

6gett arcom, feje
MSskor segite'

nem leszek daco
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plflar,6zsol
(e$ytitt6r,z6')

Csiga csoport, gyereksereg,

Lucdval a csapat kerek.

lirdekl5d6, kedves kislSny,
j6 szavakb6l sosincs hi5nY.

M indenkivel nagyon kedves,

egyiitt 6126, szinte lelkes,

Szomorkod6 kis arcokra,

mosolyt varSzsol azokra.

Vigasztal, ha b5nt valami,
sosem akarna Srtani.

Felt(nhet 5 szinte bSrhol,

kedvess6ge elva rSzsol.
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Nnrn 6r,de(el
(\6zooyos)

Hinta tdmlSja elrePedt,
egy kisfi[ hdtraesett.

Hozzlszaladt a sok gyerek,

agg6dtak a piciny fejek.
Am 6n viszont nem szaladtam,

agg6dds egy csepp sincs rajtam,
Minek foglalkozn6k vele? ,

Nem is gondolok 6n bele.

Persze k6s6bb mondtdk nekem,

ezt 6n m6gis, hogy tehettem?
Mert ha 6n esn6k le r6la,

m5s is kiszedne al6la.
Gyorsa n elsz6gyel ltem maga m,

6gett arcom, fejem, nyakam.

MSskor segiteni fogok,
nem leszek dacos 6s konok.

, ,t'ti ,' :(r!
i
L*

t.'l/t,1,t,

J2_eP '.,

l

i


