tanulói	

Hetedhét ország
Weöres Sándor – Károlyi Amy
Hajdanában ahány nép volt,
a ruha is annyiféle
a szokás is ezerféle…
Manapság a város füstje
összemossa mind ezüstre.
Mennyi náció van
délen és északon,
keleten, nyugaton…
Valahányuk szokásait
Itt el se mondhatom.
Kalocsai konyhában
Korsó, katlan, serpenyő,
Kati virágokat pingál,
Meszelt falra rózsa nő.
Orosz fiú,
Orosz lány
Rugós-ugrós
Táncot jár.
Ez a cseh táncfigura!
Kíséri a szőr-duda.
A kárpáti gurálok
Fokosokkal ugrálók.
(Voltaképpen lengyelek,
Igen kedves emberek.)
Mennyi szín,
Mennyi csín:
Román
Ruhán!
Szamaragol kicsi néném,
Én pedig csak gyalog,
Bulgária a mi hazánk,
Pásztorfiú vagyok.
Szarajevó piacán
Árul papucsot a lány.
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Kis topán, nagy topán,
Bosnyák lány:
Tarkabarka valahány.
Hol fönn vagyok,
Hol meg lenn.
Csak úgy csattog
Fenekem!
Zene-bona kiadós
Ez az osztrák csattanós.
Csupa szem,
Csupa bőr,
Csupa jel van a
Fejfedőn,
köpenyen, maskarán.
Farsangban
Csirgő-csörgő
Táncot rop
Hanswurst, Kasperl,
Fiú, lány.
Duda skót,
Szoknya skót,
Aki hordta,
Fiú vót.
A bretagne-i gyerekek
Vásárolnak salátát,
Kacsát, csirkét s egyebet:
Vessző-hosszú kenyeret.
Kipeg-kopog szaporán
A hollandi fatopán.
Ajtó előtt kinn marad,
Nem viszi be a sarat.
A hullámok, a hullámok, tenger-habból hegy meg árok,
Fodrozódnak a hullámok, a hullámok, mint az álmok,
Norvégoknak halat hoznak a hullámok, a hullámok.
Lappföldön,
Hol tél ragyog,
Élnek a rénszarvasok.
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Ezek a rénszarvasok
A lapp háziállatok.
Örök havat kibírók:
Cetbőr szánkón
Szánkáznak az eszkimók.
Kerek arcban
Fényes ablak –
Szeme van a
Mongoloknak.
Nagyot pendül
Íjon a húr,
Amikor versenyt
Nyilaznak.
A kínai evőeszköz
Fapálcika, nem kanál,
Ezzel esznek bambuszrügyet, rizst, halat.
Mellettük a panda medve
Bambuszágat rágicsál.
Nem akácnak, alokáziának
Hívják ezt az ernyős-árnyas levelet,
Védelmében
Vietnami gyermek
Kistestvérét háton hordva
Lépeget.
Koreai leányzók, fagerendán hintázók.
Ez a sárkány karakán
Emberke a levegőben.
Tetőtől talpig
Japán!
Tüskésdisznók földje,
Új-Guinea,
Kígyókra lövöldöz
A pápua.
Indiai városban
Ház szögleten váratlan
Csuklyás majom lép elő,
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Sípos kígyóbűvölő.
Banánárus nézegeti,
Nem ijed meg, tetszik neki.
Arábia.
Kész a tea.
S a dromedár
A sivatagban
Csak a vízre vár.
Kenyában a halak:
Fejet hűtő kalap.
Másiknak a fején:
Vízzel teli edény.
Rettenetes legények
Leopárdba öltözötten
Dobolnak a tök-dobon
Elefántcsont-partokon.
A vad leverve,
A vadász-sikerre
Táncol a szalma-emberke.
Sás
Fonás
A csónak,
Habjain a Titikaka tónak.
Egy kakas, két kakas
Kubában –
Melyik lesz a diadalmas
A kakas-kupában?
Fülét az indián
A földre lehajtja:
Messzi lovak robaját,
Messzi paták dobaját
Finoman meghallja.
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