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Benedek Elek: Falusi reggel 
 

A nap még föl sem kel, 
Virágos ágakon zümmög a méhecske. 
Csattog a csalogány, köszönti a reggelt, 
Rigó nagyot rikkant: ihol a nap, felkelt. 
 
Gyenge fűszálakon gyöngyös harmat csillog, 
Apró bogárkáknak fényes szárnya villog. 
Sütkéreznek szépen a nap sugarában, 
Közben a harmatot szürcsölik javában. 
 
Istálló népe is felébredt már régen, 
Pásztor kürtje tutul alsó faluvégen. 
Búcsúzik a tehén a kis bocikától, 
Szegény kis bocika egy napra elárvul. 
 
Hát a szárnyas világ? Az ám a hangos, 
Harsog kakas úr, ejnye, tüze langos. 
Hát még szundikáltok? Dehogy szundikálnak, 
Éktelen hangokon, hallj, hogy muzsikálnak. 
 
Kotkodácsol a tyúk, hápog a réce, 
Csipegnek a csibék: a reggeli kész-e? 
gigágáz a liba, a nyakát kinyújtva, 
Nekivörösödve glugluzik a pulyka. 
 
Ó, falusi reggel! Reggelek reggele, 
Gyönyörűségekkel van a szívem tele. 
Lehet a városnak sok ezer szépsége, 
Nincs egy, amely az ő szépségét felérje. 
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Virág illatától  balzsamos levegő, 
Trillázó pacsirta, magasban lebegő, 
Nap, amelynek látom mindig felkelését, 
Természet, amelynek látom ébredését. 
 
Mind e szépségeket csak falun láthatom, 
Csalogány csattogását itt hallgathatom, 
Mind, ami szép, itt van egy kis falucskában, 
Egy kis falucskában, egy kis dalocskában. 

 
 

Keresd a választ a versben! 
 

1. Milyen szárnyas állatok jelennek meg a versben? Sorold fel őket! 
 
 
 
 
2. Keresd meg a versben, és írd a táblázatba a hangutánzó szavakat! 
A táblázatban két olyan szó is került, melyekhez a versben nem talál-
tunk hangutánzó szót. Írd be ezek mellé az állatok mellé is az odaillő 
hangutánzó szót! 
 
csalogány csattog 
méh  
rigó  
bogárkák  
kürt  
boci  
kakas  
tyúk  
réce  
csibe  
pulyka  
pacsirta  
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3. Hová megy a tehén? Miért kell „árván” hagynia a bocit? Fogal-
mazd meg egy mondatban a választ! 
 
 
 
4. Milyen reggelire várnak a csibék? Írd le, mit kaphatnak enni a kis-
csirkék! 
 
5. Hogyan nevezi a költő a baromfiudvar „hangos” lakóit? Keress 
más szavakat, melyekkel ezeket az állatokat nevezhetnénk! Segítsé-
gül használd a Szavainkról című összeállítást a Nyelvművelő oldalról. 
 
 
6. A pirossal jelölt szavakat (némelyiket más alakban) táblázatba fog-
laltuk. Keress mindegyik helyett egy-egy hasonló értelmű szót, és írd 
be a táblázatba! 
 

ihol  
sütkérezik  
elárvul  
langos  
szundikál  
nekivörösödve  
gyönyörűség  
balzsam  
lebeg  
 
7. Írj röviden a város és a falu közötti különbségekről. Gondolj arra, 
hogy mi jellemzi a várost, és milyen a vidéki élet! 
 
  
 
 
 
 
 


