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A nti ül, Ági áll,
A ladár alig él. 

Állítólag hátbavágta Abigél. 
A jándékot a M ikulás 

csak annak ad, aki kér! 
A ncsának a hat narancsot, 
A lpárnak a pár bakancsot, 
A rankának aranypálm át, 
A ladinnak csodalám pát, 
A ndornak meg ananászt. 

Attila, te m it kívánsz?
Azt a tornyot? Ne vedd zokon. 

Álmosé az Állj-fel-torony!
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- Betűbabát rajzolj nekem, 
bajusza is legyen!- 

Bütykölöm, de bele-bele 
borsódzik a fejem!

Kicsi ballont nagy ballonra 
bal kéz felől húzz a botra, 

hogy B betűd legyen.- 
Bizony baj, ha botra húztok, 

kipukkad a begyem! 
Bumm!



Cilikén a cicoma 
kész cicakomédia! 
Cica úron cilinder. 

Cica mama mit cipel? 
Cica-bécsiszeletet: 
cintányéron egeret. 

Cica-finompecsenyét: 
cicanyárson cinegét. 
Cicapocak, cicaháj, 
cifra ez a cicabál!

Cicamica, siCC legyen! 
Ne cicázzatok velem!
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Cseperedő csemetéit 
csöpp csobogó csurom vízbe 

csalogatja csemegézni 
kacsa papa, kacsa mama. 
Kacsacsalád kis csapatát 

csacsi nézi.
Csak úgy jó, ha csurran, fröccsen 

kacsatollon, kacsabögyben.
Aki látja, ne csodálja, 

hogy soha nem szárad meg a 
csizma szára!



- Dölyfös ez a dinnyekobak, 
pedig zöld, mint az én fejem!

D betűkre darabolom, 
délutánra mind megeszem! 

Lesz itt Dani dínom-dánom! 
Ha degedek, azt se bánom! 
Nem adok Demetereknek, 

ebből fél dekát sem esznek!- 
Dugig tömte magát Dani, 

Jaj, szégyenlem kimondani! 
Vagy lehet? 

Nadrágszíját elfeledte 
idejében kioldani, 

s a derekán elrepedt!
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Ez az E betű 
megebesedett, 
ahogy a gyerek 
emberesedik, 
és az ékezet 

az ebédje lett. 
Ejnye, a gyerek 

megint nem eszik! 
Ebem keresem, 
a kutyám sehol, 
pedig az ebem 
vele kutyagol.

De mi az, hogy ÉB? 
veréb, vagy egyéb? 
Felettébb gyanús! 

Éber a kutyus!



Fúrt, faragott eleget Ferenc, 
fabatkát sem ér már a kredenc! 

Fergeteges forgácsfellegek 
a fityegő fapolcok felett. 

Három fél faláb hátrafarol, 
a fiók feneke meg sehol. 
Fűrész, fúró, harapófogó.

- A franciakulcs mire való?
- A fogantyút vele forgatom, 
a fogas fogát is kihúzom !-

feleli férfiasán Ferenc. 
Fogpiszkálót prüszköl a kredenc.
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A Gabi gálagúnyáján 
alig állt a gomb!

Gúzsba hiába kötötte, 
még a gúzst is kigöbözte, 

gyűlt vele a gond! 
Egyszer amíg gondolkozott, 
a kis gomb kigombolkozott, 

s messze elgurult!
Tág a világ, ha gurulni 

akar a gomb megtanulni, 
rögvest megtanult!

S hol volt még a világ vége, 
mikor rágázolt szegényre, 
épp gömbölyű gerincére 

egy gonosz papucs! 
így lett világgurulásnak, 
gálagúnya-gombolásnak 

mindörökre fuccs!



Gyimesekben gyakori a gyík.
Ha gyanút fog, gyorsít mindegyik, 

de a gyíknál az nem gyávaság, 
hogy nem hagyja legyúrni magát.
Inkább gyalog Gyergyóig oson, 

hegyen-völgyön, gyémánthavason, 
amíg gyámolítja gyönge gyep. 

Még Gyuri gyerek se fogja meg!
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Hű, de hatalmas a vár! 
Éppen hét kockából áll, 
s épp a harmadik a híd!

- Halászhajó mind a hat.-
- Nem hajó, ladik!- 
Viszi a halászokat,

meg a halcsalit.
- Hallottad-e, kis halász? 

Holnap lesz a harcsanász! -
-Hol?

- Hát ott, a hűs vízen!
- A harcsa-uszonyfogó?

- Igen.
- Akkor elhiszem!



Irinkó meg Pirinkó ikrek.
Irinkó leitta az inget, 

íme,
vizes inget szárít, 

fázik.

Pirinkó irul-pirul, 
izzad.

- Pirinkó, ne mind igazítsad 
magadon az irhát, 

inkább 
vesd le!- 
így hát 
izibe

leveti az irhát.

13



14

Januárban a jaguár 
jelmezbálba járt, 

jelmezbálon eljegyezte 
Jutka jaguárt.

Most nejével éjjel-nappal 
oly jómódban él! 

Tapir híján a majom is 
jobb a semminél.



Kati, Kari kuporog a 
kőriskorona alatt.

A Kati kezében vekker, 
Kari kobakján kalap.
A kalapé a karima, 

a vekkeré tik-tak-tuk. 
Káró kérdi: ketten kedden 
mit kuksolnak itt maguk? 

Kőriskirály koronáján 
kikandikàl a kakukk: 

-Nem maguk! Kakukk! 
Kakukk!
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Linának rollere se volt, 
Lacikának se volt lova. 
Lacika rolleren loholt, 

lábbuszon lihegett Lina.
A lejtőn úgy nekilódult 

roller, lábbusz, mint a villám, 
a lábbusz lába kifordult, 
Lacika átlendült Linán.

S hát a roller? A legényen! 
Lefenekelni se szégyen!



Lyukas volt a gólyapólya, 
kipottyant a gólyapulya! 

Paszulyt se tört pehelysúlya, 
csak gólyanyaka törött, 

mégis pulykamérges pulyka 
rivallt rá, hogy rút kölyök!
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Maki majom mókás munkás, 
mutatványa művelet, 

majomul megmajomázza 
Mikinek a matekét.

Egy majom meg még egy majom 
majdnem mindig két Maki. 

Hogy miért? Megmagyarázza 
Mindjárt magyarul Miki!



Nóri nem volt nagyon léha, 
csak naplopó néha-néha, 

csak a napló négy negyede 
volt nagy négyesekkel tele, 

ezért naplónéző előtt 
eltörte a népnevelőt.

Ne fenekén törjön négybe, 
ha elnáspágolja nénje!
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Ha a nyúlnyak van mért nyúljon, 
nem nyugtalan a nyuszi, 
nyakra-főre nyalja-falja, 

ami nyalánkság neki.
Ám ha nyurga rókaárnyat 
egy kis nyuszi megneszel, 

nyolc kis nyuszi nyúlcipője 
nyílsebesen nyargal el.



Orotván olcsón borotvál 
borostás orcát Ottó.

Ott óránként nyolc kobakon 
bozontot nyír az olló, 

s mert Ottó oly boldog borbély, 
hogy soha nem mogorva, 
toboroz sok torzonborzos 

borostást az orotvai 
olló meg a borotva.
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Öt ördög ődöng az örök 
őserdő zöld fái között, 
főzendő őzet köröznek 

töpörtyűnek meg pörköltnek, 
de az őzek csak nem jönnek.
Ördögék semmit se főznek, 

böjtölnek és mennydörögnek!



-Pinduri pajtás! Púpos a háta! 
Púp? De hiszen ez iskolatáska! 
Telve a púpom: penna meg irka 

könyv, plajbász, tinta, 
nem palacsinta

van bepakolva púpomba, bátya! 
Pinduri púp az értelem ára!
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Rebesgeti a kerek erdő népe, 
hogy rájárt a rúd ravasz róka úrra, 

mert alig ért a ruca- randevúra, 
véresre verte a rengeteg réce. 
Azóta vérveres a ravasz róka, 

és ravaszabb, mint amilyen veres. 
A ravaszsága már rettenetes!
A récét meg a rucát elrabolja, 
és szürcsöli a rucanyaklevest!



Sáfránysárga sárkány farka 
söpri a sima eget. 

Suhan, amerre sodorják 
alásimuló szelek. 

Sóváran fölsandít Sára, 
amíg söpri a sarat: 

segíthetné őt a sárkány, 
sok a selejt és salak, 

de csak sárgán sír a spárgán, 
mert sohasem volt szabad 
sárba esni a sárkánynak, 

míg a spárga nem szakadt!
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Szilamér a szilvát méri. 
Fölteszi a szemüvegét, 

mikor a szél szemtelenül 
szerteszéjjel és szanaszét 
szórja a sok szilvaszemet, 
és szeméről messze dobja 

a számoló szemüveget. 
Míg Szilamér szilvák között 

keresi a szemüveget, 
Szidi a szatyorba szedi 

mind az ötszáz szilvaszemet.



Talpapatnyi talajon a Tibi tenyere.
Tág a tér, hát belefér a Tibi terpesze, 
tudniillik tornából tiszta tízes Tibi. 

Csak a tollat nem szokta tintába mártani, 
ezért a többi tantárgyból ötös is alig. 
Füzetbe a T betűt se írta mostanig!
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Míg tyúkomból tojás potyog, 
addig fazékban nem rotyog, 
csak a tyúkudvaron totyog, 

meg a tyúkketrecben kotyog. 
De ha tojást nem potyogtat, 

én se leszek rest! 
Rögvest fazékban rotyoghat. 

Hadd szürcsölje Pityu bátyám, 
lefetyelje Pötyi kutyám 

a tyúkhúslevest!



Kuss, kutyus! Ne ugass! 
Az újhold nem ludas! 

Úgyse csont, úgyse hús, 
kuss, kutyus, ne vitázz! 

Ugyan hogy ugrasz az égre, 
Újhold- udvar közepére, 

hogy U betűt uzsonnázz?!
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Üget a fürge ürge. A füsttől 
úgy menekül, hogy lábnyoma füstöl! 

Fűtik az üstöt! Űzik a füstök! 
Üget az ürge, üstöké füstös. 
Fűbe harapni ürge se fürge, 
sűrű a fű, de gyűri az ürge. 

Bűvös a füst, felgyűrűz az űrbe, 
fülled az űr, de földben az ürge.



Vándornépének vadlibavezér 
vés országutat a végtelen égre, 
és ugyanezen úton visszatér.

E vándorlásnak soha nem lesz vége, 
míg nyár a nyár, és amíg tél a tél, 

visszavágyódik mind a két vidékre.
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A kis zebrának nem volt zubbonya, 
mikor rázúdult az ég zuhanya.

S bár csíkosra mázolták a csikót, 
zápor mosta le róla a csíkot.

Az útkeresztre áztak a csíkok. 
Azóta járok én zebrán gyalog, 

ha zöld a jelzés, autó sem zavar. 
Legfönnebb rám zúdul a zivatar.



Zsiga baba sohasem zsörtölődik.
Keze- lába se zsibbad el soha, 

pedig zsarnok zsinegek ráncigálják 
gyors muzsikájára ide meg oda. 

De ha zsiványok magára hagynák, 
mint zsákbamacska, úgy szaladna el, 

és nem lenne vége az ábécének, 
mert a végére pont ZS betű kell!

33



Aranyalma, ananász. 
Álmos az ábrándozás. 
Bölcsőbe bújt a baba, 
Cifrázza a cicoma. 
CSacsit csal a csalogány, 
Dió koppan délután. 
Egyre kész lesz az ebéd, 
Ébreszd már fel Évikét! 
Falatozik Ferike, 
Görkorizik Gerike,

GYurié a győzelem, 
Hadakoznak épp heten. 
Ingyenes az iskola, 
írástudó Imola.
Január a jégen jár. 
Kakaókrémes a kanál. 
Lefenekelt Aladár.
LYukas lett a gólyasál. 
Málnát majszol Medve Úr. 
Nusi nótázni tanul.



NYúlketrecünk nyikorog. 
Olga olvasásba fog.
Ó, csak óvodás Ottó!
Ödön egy örökmozgó.
Őzeket őriz a csősz, 
Párolog a a páragőz. 
Reggel Réka retket hánt, 
Sonkát süt Sári mamánk, 
SZerte-szét szeleteli,

Tibor tányérja teli. 
TYúkomból tojás potyog, 
Ugatnak a kutyusok.
Újra úszik az úszó. 
Üledékben ül a tó. 
Völgyben vágtat a vonat. 
Zoltán zenével mulat, 
ZSolt és Zsiga zsonglőrök. 
(Ez az ÁBÉCÉ örök.)








