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HALLOD-E, VÉN ERDŐ? 

Ébresztő! 
Ébresztő! 
Hallod-e, vén erdő? 
Réges-rég 
nyitni kék! 
Sokáig alszol még? 
Mennyi nesz! 
Lágy szellő súgta ezt, 
lágy szellő, 
szökellő, 
rügyeknek hízelgő. 
Minden színt 
széjjelhint, 
barkát fest, kökörcsint... 
Ébresztő! 
Ébresztő! 
Tavasz lesz, vén erdő! 



LOCSI-POCSI, 
DE REMEK! 

Esik eső szapora, 
van sok tócsa, pocsolya! 
Vígan cserreg a veréb: 
- Friss fürdővíz van elég! -
Egy tócsába beleül, 
fürdik, pancsol egyedül... 
Szárnycsapkodva lubickol: 
fényes rajta minden toll! 
Örömében így cseveg: 
- Locsi-pocsi, de remek! 
Mire jön a kikelet -
én is tiszta, frissen mosott 
szép tollruhát viselek! 



GYALOGÖSVÉNY, 
GYALOGÚT 

Gyalogösvény, 
gyalogút... 
Honnan indul? 
Hova fut? 
Hegyre kaptat, 
völgybe megy... 
Nini, mennyi! 
Nem is egy! 
Gyalogösvény, 
gyalogút 
szétágazik, 
szertefut... 
Ide-oda 
tekereg, 
mint kezünkön 
az erek... 

Ha valami 
útját szegi, 
nem torpan meg, 
kikerüli... 
Aztán erdőn, 
réten át 
vígan bandukol 
tovább, 
s elviszi a 
nagyvilágba 
az emberek 
lábnyomát... 
Gyalogösvény, 
gyalogút 
sosem áll meg, 
fut, csak fut!... 



TALÁLÓS KÉRDÉSEK 

Háztól indul 
házig fut, 
a küszöbig 
el is jut. 

Am a házba 
be nem lép.. 
Mondd, ha tudod 
A nevét! 

Mi az? (Ösvény.) 

Szép lassacskán 
mentem, mentem, 
s furcsa, amit 
megfigyeltem: 

minél jobban 
fogy előttem, 
annál több marad 
mögöttem. 

Mi az? (Út.) 



A KISOKOS 

- Mondd, te gyerek! 
Ki fia vagy? 
-Az apámé, kérem! 
- Tudom én, hogy 
az övé vagy... 
De én nem ezt kérdem. 
Hogy hívják az 
édesapád? 
Ez érdekel, lelkem! 
- Az apámat se 
hívják másképp, 
csak úgy, ahogy engem! 
- Nos, ha enni 
hív az apád, 
akkor hogyan szólít? 
- Nem kell engem 
szólítani, 
megyek magamtól is! 



A LABDA 

Pattogva elgurult 
patakba a labda... 
Csobogó víz viszi, 
vígan ugráltatja: 
köveken bukdácsol, 
vízfodrokon táncol -
labdámnak játék ez, 
játék a javából. 
Az nem jut eszébe, 
mit is élek én át... 
Hogy halászom majd ki 
rosszcsont csavargóját?! 
Ha mégis sikerül, 
szentül megígérem, 
nem labdázom többé 
patak közelében... 



A TUTAJ 

Ásó, кара 
gereblye... 
A tutaj nem 
dereglye... 
Kárpátalján 
a Tiszán 
csak tutajok járnak, 
menyasszonyi 
slájerként 
viszik a szálfákat. 



MEGJÖTT 
AZ ÚJ TAVASZ 

Megjött az új tavasz, 
megjött a kikelet... 
Holdfényes éjszakán, 
titokban érkezett. 
Sebtiben lerakta 
ajándékkosarát: 
volt abban kökörcsin, 
tőzike, barkaág, 
barackfák ágára 
duzzadó virágrügy, 
erdőnek, ligetnek 
hajnali madárfütty, 
sarjadó vetésnek 
üdítő gyöngyharmat, 
ébredő reggelnek 
frissítő fuvallat... 
Békésen aludt még 
Zümiék családja, 
mikor egy szellőcske 
surrant a kaptárba: 
széthintett odabent 
mézédes illatot, 
amit az ibolya 
kelyhéből ellopott... 
Fölriadt álmából 



Zümi, a méhecske: 
- Megjött az üj tavasz? 
Itt van már? - kérdezte. 
- De jó, hogy megjöttél, 
virágos kikelet, 
hálából ezer méh 
döngicsél teneked! ... 





ÁRAD A NAPFÉNY.. 

Árad a napfény, 
szép tavaszi napfény, 
bimbót melenget 
száz sugara. 
Pattan a barka, 
biri-bari barka, 
csillog ezüstös 
friss bársonya. 

Napsugár csurran, 
ide-oda surran, 
buzgón kutatja 
bokrok tövét... 
Szirmokból varrja, 
selymesre vasalja 
feslő virágok 
üj köntösét. 

Hulljon a napfény, 
szép tavaszi napfény! 
Tárja ki kelyhét 
minden virág! 
Mind összeszedjük, 
bokrétába kötjük 
s tinektek adjuk, 
édesanyák! 



A HENCEGŐ 

Két szép színes léggömb, 
két pehelynyi labda 
zsinegen táncolva 
bámul fel a Napba. 

Megszólal a sárga: 
- Nini, ott az égen 
az a tündöklő gömb, 
az az én testvérem! 

Csakhogy ő sokkal szebb 
s nagyobb, mint én vagyok, 
aranyló fénye van, 
vakítóan süt, ragyog... 

Felel a piros gömb: 
- Magam is úgy látom, 
szebb a Nap tenálad, 
ezt nem is csodálom... 

Megmutatnám neki, 
szebb vagyok én nála, 
hogyha nem tartana 
fogva ez a spárga! 

Fülel a kópé szél -
nyargalva jön, siet: 
megfeszül, mint a húr, 
s elpattan a zsineg... 

Röppen a piros gömb, 
törtetne magasba, 
kevélyen szárnyalna 
oda föl, a Napba... 

De, a szél tréfát űz: 
sodorja, sodorja -
s kacagva rádobja 
egy tüskés bokorra... 



NYARAT VÁRVA 

Barackfánk ma 
rózsaszínbe öltözött... 
- Honnan van a 
virágdíszes köntösöd? 
Minden éven 
nyarat várva viseled, 
ajándékba 
hozta tán a kikelet? -
- Napsugarak 
szőtték, varrták üj ruhám. 
Fényük csillog 
szirmaimnak bársonyán. 
Virágaim 
édes nektárt rejtenek, 
ide csalják 
a dolgos kis méheket. 
Mézet gyűjtve 
mind boldogan döngicsél -
el ne riaszd 
őket innen, kósza szél! ... 



DŐL AZ ESŐ 

Kipp-kopp, kipp-kopp! 
Kopp-kopp-kopp ! 
A háztetőn 
mi kopog? 
Nem is kopog, 
dob pereg! 
Cseppre csepp hull 
rengeteg. 

Záporozva 
sír az ég, 
felhők fedik 
kék szemét. 
Dől az eső, 
nem tréfál, 
holnap estig 
el sem áll! ... 

Szedd a lábad, 
kiskutyám! 
másképp bőrig 
ázunk ám! ... 



CIMBORÁK 

Nagy űr ám, 
nagy űr ő, 
a csúf madárijesztő! 
Marconán áll a határban 
széllel bélelt kabátjában. 
Nem is hederít ő rája, 
ha ujjasát szél cibálja. 
Nem árt neki eső, zápor -
lecsorog a kalapjáról. 
Nagy úr ám, 
nagy úr ő, 
a vén madárijesztő! 
Kerepelő sem kell neki, 
minden madár elkerüli... 
Csak egy icipici cinke, 
kinek hófehér az inge, 
egyedül ő nem fél tőle... 
Hogyha kijön a mezőre, 
rátelepszik a vállára, 
belebújik kabátjába... 
Ott tanyázik a zsebében, 
jó cimborák réges-régen... 
Vigyáz is rá, 
vigyáz ő, 

a jó madárijesztő! ... 



LOVAGLÁS 

Milyen nyalka 
huszár vagyok! 
Apa térdén 
lovagolok. 

Addig tart a 
szilaj vágta, 
meddig apa 
mondókája: 

„Hoc, hoc, katona, 
ketten ülünk 
egy lóra! 
Szénát, zabot 
a lónak, 
abrakot a 
csikónak!..." 
* * * 

Milyen kár, hogy 
a mondóka 
itt ér véget!... 
Ismételd meg, 
édesapa, 
nagyon kérlek! 



MÁJÜS VAN! 

Május van! Hallgasd csak, 
szól már a madárdal! 
Kertünk is díszben áll, 
tele van virággal. 

Hatalmas csokrok a 
virágzó almafák: 
bársonyos sziromba 
öltözött minden ág. 

Tulipán kelyhében 
harmatcsepp szendereg, 
csavargó szellőnek 
orgona integet. 

Hófehér kalárist 
ringat a gyöngyvirág, 
egy kópé fuvallat 
lopkodja illatát. 

Napsugár vasalja 
árvácska köntösét, 
nefelejcs szemében 
ragyog a kéklő ég. 

Május van! Május van! 
Virágok nyíljatok! 
Énekes madarak, 
harsogjon dalotok! 



ANYAK NAPI AJANDEK 

Álmomban én jó messze jártam: 
ott fenn az égi 
Tejúton. 
Kis csillagokat szedegettem, 
egy kosárkányit, 
gondolom. 
Hazajöttem, s a gyűjteményem 
szétraktam a nagy 
asztalon... 
Ebből készítek ajándékot, 
anyának én majd 
azt adom. 
A legtündöklőbb csillagokat 
fényes fonálra 
fűztem én, 
s a tündérszép csillag-nyakéket 
megkapta anyák 
ünnepén. 
Vakító fénnyel sziporkáztak 
a láncba fűzött 
csillagok, 
de anya szeme az örömtől 
százszorta szebben 
csillogott... 



ZSOLT MEG A HOLD 

Mikor a Nap lámpát olt, 
s ágyba megy a kicsi Zsolt: 

a csillagos 
ég peremén 
éppen akkor 
kél a Hold. 

Figyeli a kicsi Zsolt: 
- De megnőtt e fényes folt! 

Olyan kerek, 
mint a lepény, 
pedig nemrég 
kifli volt! -

Megszólal a fényes folt: 
- Igazad van, kicsi Zsolt! 

Azért vagyok 
ilyen kerek, 
mert most lettem 
telihold. -

Gyönyörködve nézte Zsolt, 
amint a nagy kerek Hold 

ezüstből szőtt 
halvány fénye 
kicsi ágyán 
széjjelfolyt. 

- Aludj már el, kicsi Zsolt! -
suttogta a telihold, 
s csillagnyáját terelgetve 
lassan tovább bandukolt... 





ESTI IMA 

Este van, 
este van, 
csend hullt a világra, 
ideje 
bebújnom 
a rácsos kiságyba, 
mielőtt 
elalszom, 
hallgass meg Istenem, 
esteli 
imámat 
tehozzád rebegem. 
Adj hosszú 
életet 
apának, anyának, 
adj békét, 
nyugalmat 
az egész világnak. 
Nagyapát, 
nagyanyát 
tartsad meg énnekem! 
Hallgasd meg 
kérésem, 
hallgasd meg, Istenem! 



INGAÓRA 

Óra, óra 
ingaóra, 
hintázik a sétálója: 
idelibben, 
odalebben, 
hatvanat leng minden percben. 
Nem pihen az 
ingaóra, 
nem áll meg a sétálója. 
Időt mér az 
órainga, 
s közben libben, mint a hinta. 

Tik-tak, 
tik-tak! 



TIK-TAK, TIKI-TAK 

Zsong az egész 
órásbolt, 
élő méhkas 
minden polc: 

Tik-tak, tiki-tak! 
Mennyi óra! Kicsi! Nagy! 

Van itt kerek, 
szögletes! 
Felhüzós meg 
elemes! 
Tik-tak, 
tik-tak, 
tik-tak-tak... 

Kotyogják a nagyobbak. 
Ha kell, fel is keltenek: 
ők az éber vekkerek! 

Tik-tak, 
tik-tak, 
tik-tak-tak... 

Időt mérnek egész nap! 



ZÁPOR 

Kopott az ég, perzsel a nap, 
szellő piheg bokor alatt. 
De nézd, onnan felhők jönnek, 
nagy komoran közelednek. 

Szélük rongyos, szakadozott -
elnyelik a tűző napot. 
Félelmetes homály támad, 
a fák dermedt csöndben állnak... 

Am de rájuk ront most a szél, 
alélt lombbal birokra kél... 
Dühöng, tombol a zivatar, 
bokrot tépáz, fákat csavar... 

Majd az égi nagy dézsából 
lezúdul a nyári zápor... 



NYÁRI ZÁPOR UTÁN 

Nagy, hízott vízcseppek 
hullnak az ereszről, 
hangosat koppanva 
fröccsennek szét... 
A nap kisírt szemmel 
néz ki a felhőkből, 
vánkosa szélébe 
megtörli szemét. 
Lassacskán felvidul, 
mosoly ül arcára, 
bőkezűen hinti szét 
lágy sugarát... 
Pacsirta énekel 
a kéklő magasban -
dalától örülni 
kezd a világ... 



A PÁNTLIKA 

Elült a zivatar, 
s tudjátok, mit láttam? 
Hétszínű pántlika 
volt az ég hajában. 

Hétszínű pántlika, 
napsugár festette, 
szebbnél szebb színeket 
vitt rá az ecsetje. 

Vöröslő színt rakott 
legelső sávjába, 
narancsszín követte 
s gólyahír sárgája. 

Középre festette 
réteknek fűzöldjét, 
aztán meg égszínbe 
mártotta ecsetjét. 

Pingált még melléje 
sötétebb kék sávot -
épp ilyen színűek 
a búzavirágok. 

Ibolyák liláját 
festette legvégül -
s ezzel a hétszínű 
pántlika elkészült. 

Kész lett a pántlika: 
hét színben tarkállott... 
Fönt, az ég hajában -
szivárvány pompázott... 



RAJZÓRA 

Pöttömnyi emberke voltam, 
földből épp hogy kilátszottam. 
Nagyapa a térdére vett, 
elém papírt, ceruzát tett 
s kezdődött az óra, 
az első rajzóra. 
Én a ceruzát tartottam, 
nagyapa a kezemet, 
s miközben a ceruza írt, 
ő mondta a szöveget: 

„Vessző, vessző, vesszőcske, 
készen van a fejecske, 
hosszú nyaka, a nagy hasa -
s elkészült a török basa." 

így kezdtem a tanulást, 
művész portrérajzolást... 
Nagyapát is megfestettem... 
„Tetszik a kép!" - mondta nekem... 
A portrénak 
csak egy a hibája, 
hogy nagyapa 
nem ismert magára... 





KÉPESKÖNYV 

Zöld erdőbe mentem, 
zöld erdőben jártam, 
harmatos füveken 
nyomot hagyott lábam. 

Bárhová is léptem, 
akárhová mentem, 
mindenütt különös 
új csodákra leltem. 

Láttam télrevalót 
gyűjtögető mókust, 
új nótát gyakorló 
sárgarigókórust. 

Csiga tatarozta 
csigabigaházát, 
napon melengette 
zöld gyíkocska hátát. 

Makk pottyant a földre, 
fején volt a sapka, 
hűvös reggelen sem 
fázott kis kobakja. 

Tarka lepke röppent 
mogyorófa-ágra, 
kinyílt, majd bezárult 
bársony pilleszárnya. 

Gyöngyvirág ringatott 
fénylő harmatcseppet, 
avarba hullajtott 
néha-néha egyet... 

Mindent, amit láttam, 
mindent megfestettem, 
s elkészült erdei 
színes képeskönyvem... 



A KISEGÉR ESETE 

Öregecske dédanyámtól 
tanultam egy versikét. 
Ha álmomból felkeltenek -
ma is fújom szövegét. 
Szereplője egy kisegér, 
róla szól a történet... 
Hadd mondjam el, fiúk, lányok, 
hadd mondjam el tinéktek! 

„Egyszer a kis szénagyűjtők 
kisegeret fogtak... 
- Hová tegyük? Hazavigyük? -
ezen tanakodtak. 
Egyik mondja: - Kútba vele! 
A másik meg: - Nyársra vele! 
A másik nagy bölcsen mondja: 
- Tegyük szénaboglya alá! 
Majd az agyonnyomja! -
- J ó lesz biz az! - örvendeztek. -
Majd az agyonnyomja! ... „ 

A versike így ér véget... 
Mégsem szomorú történet: 
A versbeli kisegér, 
Bizony, ma is vígan cl! ... 
Mit gondoltok, gyerekek, 
(a halálra ítélt egér) 
hogyan oldott kereket? ... 



ITT REKEDT A NYÁR 

Tavaly ilyenkor 
láttam én 
a költöző nyarat. 
- Ne menj! Ne menj még! -
kértem őt, 
s hiába, nem maradt. 
Hát mit csináltam 
az idén: 
amíg a nyár aludt, 
lakatra zártam 
sebtiben 
a kerti kiskaput. 
Mert tudtam, hogy a 
zárt kapun 
még lopva sem mehet, 
s ha itt tartom őt, 
örül majd 
a sok-sok kisgyerek! 
És lám, az őszben 
ittrekedt 
a fogva tartott nyár: 
s az égről most is 
csordogál 
a nyári napsugár... 



PILÓTÁK 

Repülőgép óriások 
szelik fönt a kék eget, 
csodálom a pilótákat, 
milyen bátor emberek. 

Szárnyalnak a felhők között, 
viszik a nagy masinát, 
ehhez persze éveken át 
jártak magas iskolát. 

S hogy lehet, hogy a kisfecske 
vagy bármelyik kismadár 
alig kel ki a tojásból -
máris iskolába jár. 

Igaz, amit ők végeznek, 
nem pilótaiskola, 
s így a madártanodábói 
nincs pilótadiploma... 



ESÖCSEPP 

Morcos felhő pityereg... 
Könnye gyöngyszem-esőcsepp: 
csipp-csupp-csöpp-csepp 
esőcsepp - nagyot koppan, pedig csepp. 
Fénylik már a háztető, 
eső mossa frissítő: 
csipp-csupp-csöpp-csepp 
sok-sok csepp mossa, mossa bármily csepp. 
Sűrű eső permetez, 
a csatorna dalba kezd: 
„Csirr-csurr-csirr-csurr, 
csepp-csöpp-csepp, 
hulljon sok-sok esőcsepp!" 





CSERÉPCSÜPOR ... 

Cserépcsupor, 
cserépköcsög... 
A köcsögben 
tejföl fröcsög. 
Jaj, fel ne dőlj, 
te, köcsög, 
mert a tejföl 
szétfröcsög... 
Fries - fröcs! 
Semmi baj! 
Tüstént kész az 
írós vaj! 



MONDÓKÁK 

Hogy jó messze 
dobd a kuglit -
kapj be gyorsan 
négy tál nudlit! 

* * * 

Nagy nehezen cammog Izsák, 
húzza vállát két teli zsák. 
Zsák-zsák, teli zsák, 
mit cipelsz bennük Izsák? 

Elment Tádé 
Helmecre, 
belebújt egy 
ketrecbe... 

Gyerünk gyorsan, 
bújj ki, Tádé, 
ez a ketrec 
nem apádé! 

* * * 

Nyekereg a 
nyenyere, 
fogyóban a 
kenyere... 

A nyenyere 
szebben szólna, 
ha kenyérhez 
vaj is volna... 



MEGY A SZEKÉR ... 

Megy a szekér -
zötyög, 
döcög... 

Rajta kilenc 
pöttyös 
köcsög. 

Kilenc köcsög, 
öblös, 
zömök, 

bennük dió 
csörög, 
zörög. 

Megy a fogat -
zötyög, 
döcög, 

majd egy jó nagy 
gödör 
fölött: 

zutty! S a kilenc 
pöttyös 
köcsög 
egytől egyig 
felborult! ... 

A sok dió 
csörög, 
zörög, 

lám, sebesen 
görög, 
pörög -
mind egy szálig 
szétgurult! ... 



A POTYAUTAS 

Iskolába indult Katus -
Blöki, persze, vele ment... 
Nem tágított, pedig Kata 
szidta a kis szemtelent. 
Még a buszba is bemászott... 
Az ajtónál meglapult... 
S hogy farkára ne lépjenek, 
inkább a sarokba bújt... 
Tömérdek sok volt az utas, 
zsúfolásig telt a busz, 
s a legvégén karszalaggal 
megjelent a kalauz... 
Minden utas elővette 
bérletét vagy a jegyét -
Blöki, nagy bajt szimatolva, 
lesütötte két szemét... 
Nem segített! Nyakon csípte 
őkelmét a kalauz: 
kirakta a potyautast -
s elindult a teli busz! ... 



PALKÓ ESETE 

Elment Palkó 
Badalóra, 
felmászott a 
kandallóra. 
Azt hitte, a 
kandalló 

olyan kezes, 
olyan kedves, 
akárcsak egy 
almásderes 

hátasló. 
Nem ám! Mert a 
kandalló 
(azt a betyár 
kacskaringós 
mindenét!), 
mint egy tüzes 
vasaló, 
úgy égette 
szegény Palkó 
fenekét! 
Le is pattant 
Palkó róla... 
(Megorrolt a 
kandallóra.) 

Badalói kandalló, 
rúgjon meg egy hintaló! 



PATTOGATOTT KUKORICA 

Parázs fölött 
lyukas tál, 
lyukas tálban 
fakanál 
meg két marék 
tengeri, 
fakanalam 
keveri: 

egyszer ide, egyszer oda, 
jár a kanál ide-oda. 

Lyukas tálban 
tengeri, 
fakanalam 
keveri, 
tűz fölött a 
tengeri 
helyét sehogy 
sem leli: 

ugrik ide, ugrik oda, 
ugrabugrál ide-oda. 

De nini! 
A fakanál 
egyszeriben 
hopp! megáll! 
Lyukas tálba 
már nem fér 
a tömérdek 
hófehér: 

ica-rica, ica-rica 
pattogatott kukorica! 



KÁR, DE KÁR! 

Észrevétlen eltűnt a nyár, 
odalett! 

Csomagjában elvitte a 
meleget. 

Hová ment el? Ki tudja most 
merre jár? 

Gesztenyefán varjú búsong: 
„Kár, de kár!" 

Megjött az ősz, munkához lát, 
festeget. 

Keze nyomán sárgulnak a 
levelek. 

Aranyszínű lett az erdő, 
a határ, 

a vén varjú meg csak fújja: 
„Kár, de kár!" 

- Hé, te varjú, felvidítlak! -
szól a szél. -

Hallgasd csak meg, szélfuvolám 
hogy zenél! -

Süvítő dalt fütyül a szél, 
muzsikál... 

De a varjú csak kesereg: 
„Kár, kár, 
jaj de kár, 
hogy a nyár 
messze jár!" 





ÖKÖRNYÁL 

Ezüstösen 
fénylő szálak, 
könnyedén 
lebegve szállnak. 
Viszi a szél, 
az sodorja, 
feltűzi egy 
sombokorra, 
így repülnek 
tájról tájra, 
így lelnek ők 
új hazára: 

késő őszi léghajók, 
utasuk egy pici pók... 
Igen, ez az ökörnyál -
libben-lebben s tovaszáll. 



ŐSZI HARMAT 

Fürdik a hegyoldal 
őszi nap fényében, 
rejtőzik a harmat 
sárga falevélen. 

Csillog, mint a gyémánt 
szikrákat lövellve, 
csak a nap sugára, 
csak az rá ne lelne... 

Felhörpinti tüstént, 
hogyha megtalálja, 
s eltűnik a harmat 
gyémánt ragyogása... 



LEKVÁRFŐZÉS 

Lekvárfőzés van ma nálunk, 
sürög-forog nagy családunk. 
Lent a kertben szilvahegyek, 
szilvát magol öreg, gyerek. 

Hát nagyapa mit csinál? 
A rézüstnek gödröt váj: 
mély üreg lesz, jókora, 
beül majd az üst oda... 

Nyakig süpped a gödörbe, 
betapasztják körbe-körbe... 
Ki sem látszik csak két füle 
meg a vörösréz pereme... 
Pattog a tűz, 
hevül az üst, 

kályhacsövön illan a füst... 
Rézüstben nagy falapát 
riszálja a derekát: 
emerre, majd amarra, 
szilvát kever kavarva. 

Jár a lapát oda-vissza, 
lágyul, szortyog, fő a szilva... 
Ki is buggyan piros leve, 
a zamatos, friss cibere. 

Krre várt a pulyahad, 
a ciberén kapva kap, 
fürgén jár a kiskanál, 
aki akar, repetái... 



A nagy lapát fáradtabb már, 
szembeszállt vele a lekvár: 
láva gyanánt pufog, böfög, 
rézüst köré köpköd, fröcsög... 

Aztán megáll a lapát, 
beadja a derekát: 
nem is erőlködik már, 
úgy besűrvedt a lekvár... 



JÜLIS NÉNI 

Rézüstben főtt 
szilvalekvár -
szurokfekete... 
Négy pocakos, 
mázas szilke 
színig van tele. 

Julis néni 
kemencéje 
épp őrájuk vár: 
forróságtól 
bőrösödik 
benne a lekvár. 

Ezzel tölt majd 
Julis néni 
cakkos derelyét... 
Biztos meghív 
engem is, ha 
az lesz az ebéd... 

Ha buktát süt -
azt se bánom, 
akkor is megyek... 
A buktához 
nagy bögrével 
ad habos tejet... 



SZÜRET 

Szüretre vár már a szőlő: 
érett, zamatos. 

Tömött fürt kínálja magát: 
hamvas, harmatos. 

Hegyoldalon szél kujtorog, 
kósza, haragos, 

Tőkék között botladozik: 
kissé kapatos. 

Kosarakba gyűl a sok fürt, 
ízes, illatos, 

Szüretelők nótázgatnak, 
hangjuk hangzatos. 

Présházba hord minden szőlőt 
három puttonyos, 

Lábukon a gumicsizma 
lucskos, csatakos. 

Must csorog a prés aljából, 
édes, illatos, 

Sok-sok hordó sorakozik, 
öblös, pocakos. 

Csurig telik minden hordó, 
jön a fogatos, 

s pincébe megy forrni a must... 
Lesz bor zamatos! 



KÉSŐ ŐSZI KÉPEK 

1. Letarolt mezőkön 
őszi szél viháncol... 
Vén madárijesztő 
szél füttyére táncol. 

2. Kertek alatt november jár... 
Minden csupasz, minden kopár. 
Pőrén áll a csipkebokor, 
dermedt, mint egy gránitszobor... 

3. Oda van, elveszett 
erdők üde lombja, 
zörög már az avar, 
szél sodorja, hordja. 
Honnan lesz fáinknak 
télire ruhájuk? 
Jön a tél, hófehér 
paplant terít rájuk. 

4. Vadrózsabokornak 
nyűtt a rokolyája, 
de tűzpiros kalárisa 
ott van a nyakába... 

5. Jegenyefa tetején 
árva csóka károg, 
csókaszemmel kémleli 
az őszi világot. 

Hol lelhetne valahol 
friss szántást a tájon, 
hogy a puha hantok közt 
egy jót bogarásszon. 



NOVEMBERI KERT 

Kertünkben 
a sok gyümölcsfa 
nost megannyi máglya: 
őszi lombjuk 
vörösen ég, 
mint tábortűz lángja. 
Ám a hideg, 
viharos szél 
máglyánkat eloltja: 
a lángvörös 
leveleket 

messzire sodorja... 



VETVE A KISÁGYAM... 

Alszik a napocska, 
ágyába bújt... 
Égen az éjszaka 
mécseket gyújt. 

Polcon a babáim 
szunnyadnak már... 
Kiságyam vetve van, 
aludni vár. 

Nagyapa mesét mond, 
tündérmesét, 
bármennyit mondana, 
sosem elég... 

Azután apó is 
aludni tér... 
Ágyikóm csodaszép 
álmot ígér... 



KÉT KIS KEZEM 
ÖSSZETESZEM 

Két kis kezem 
összeteszem, 
így mondom el 
köszönetem, 
neked, kedves 
őrangyalkám. 
Köszönöm, hogy 
vigyáztál rám. 
Virrasztottál 
kiságyamnál, 
nyugodt, édes 
álmot adtál. 
Őrangyalkám, 
maradj velem, 
továbbra is 
fogd a kezem! 
Kísérj el az 
óvodába, 
kapuja már 
nyitva-tárva. 



E S S E N A H Ó ! 

Erdő, mező 
dermedt, fázik, 
fogvacogva 
Citerázik... 
Öles fenyők 
zúgnak-súgnak, 
dideregve 
összebújnak. 
Hogyha fagyos 
szél ront rájuk, 
beleborzong 
minden águk... 
Kémlelik a 
magas eget: 
hol késnek a 
hófellegek? 

Esne,végre 
esne a hó, 
lenne rajtunk 
lágy takaró, 
fehér paplan, 
puha, meleg, 
így vészelnénk 
át a telet. 
Hegy ormán is 
volna kucsma, 
hegylábra is 
jutna csizma. 
Szánd meg őket, 
jó Télapó, 
rázd meg zsákod, 
essen a hó! 



TÉLAPÓ ÉS NAGY CSALÁDJA 
(Mese) 

Messzi-messzi Télországban, 
ahol nincs csak jég meg hó, 
ott él népes családjával 
Télapó meg Télanyó. 

Jégből van a palotájuk, 
csupa hó az udvaruk, 
jégviráguk töméntelen, 
minden ablakukba jut. 

Télapóék gyors fogatja -
szélvész röptű csengős szán, 
mindig ott áll készenlétben 
a palota udvarán. 

Szánba fogva útra várnak 
fürge lábú szarvasok, 
kilencágú agancsukra 
hold sugara ráragyog. 

Ritkán jár el otthonából 
Télapó meg asszonya, 
csak olyankor, ha a földön 
tél jöttének van sora. 

Nagy útjukra velük mennek 
szép tündérleányaik: 
ők festik az ablakokra 
a tél jégvirágait. 

Gyöngyszemekké varázsolnak 
kóbor harmatcseppeket, 
pőre fákra, tar bokrokra 
zúzmaraport hintenek. 



Zimankó, a télfiú is 
serénykedik, nem lazsál, 
keze nyomán csonttá dermed 
a híg latyak meg a sár... 

Téli álom hull a földre, 
szunnyadni kezd a világ -
Télapó is, Télanyó is 
ürítgeti batyuját. 

Tőlük kapnak rétek, mezők 
puha pihe-hódunnát, 
hegy búbjára kucsma kerül, 
így nem fázik legalább. 

Fenyőfákra ráborítják 
azt a meleg keszkenőt, 
melyet egyik tündérlányuk 
hópihékből maga szőtt. 

Tükörjéggel takarnak be 
minden tavat meg folyót... 
Csak az ugrabugra patak 
dobja le a takarót: 

ő nem fázik... Kövek között 
bukdácsolva fut, csobog, 
nyughatatlan természetén 
a vén hold is mosolyog... 

Felvirrad a téli reggel: 
csodás a föld, hófehér... 
Télapó és nagy családja 
csengős szánján hazatér... 





PILLE SZÁLLDOS... 

Pille szálldos, 
ezer pille, 
sárnya mindnek 
hófehér... 
Kavarognak, 
táncot járnak: 
esik a hó, 
itt a tél! 
Hulljatok csak, 
hópihécskék, 
kicsiny fehér 
csillagok, 
lombja vesztett 
kopár fákra 
díszes köntöst 
adjatok! 
Pille szálldos, 
ezer pille... 
Ez aztán a 
havazás!... 
Valahol már 
csengős szánján 
útban van a 
Mikulás!... 



FÜRA FESTŐ 

Fura festő 
ez a tél! 
Amit csak fest -
hófehér. 
Fehér a kert, 
a mező, 
fehér minden 
háztető, 
fehér az ól 
teteje, 
a fenyő, a 
jegenye, 
az almafán 
minden ág... 
Nagy fehérség 
a világ!... 



MEGJÖTT A MIKULÁS 

Itt van a tél 
viháncolnak vad szelek... 
A szobában 
Mikulást vár két gyerek. 
- Csilingelést 
hallok én az udvaron - , 
szól az egyik - , 
nézzünk ki az ablakon! -
Örömében 
sikít a két kisgyerek, 
csengős szánon 
a Mikulás érkezett. 
Szánba fogva 
tüzes lova, Fergeteg, 
úgy suhan, hogy 
csodálják a fellegek. 
Dérszakállú 
Mikulásunk bekopog, 
nagy kosárban 
hozta el a csomagot. 
Mennyi minden 
lapul abban, emberek! 
Jó, hogy bírta 
Húzni a szánt Fergeteg. 
- No, gyerekek, 
megérkeztem, itt vagyok! 
Tudom én, hogy 



igen-igen vártatok. 
E kosarat 
minden jóval itt hagyom, 
s máris megyek, 
sok a dolgom még nagyon. 
Nosza, röpítsd 
a csengős szánt, Fergeteg! 
Te is tudod, 
minket vár a sok gyerek! 



IMA 

Édes jó Istenkém, 
ne hagyj el engemet, 
bárhol is legyek én, 
fogd a kezemet! 

Ha rosszat teszek tán, 
bocsáss meg, Istenem, 
s ha engem bánat ér, 
megnyugvást adj nekem. 

Kérlek, hogy mindenütt 
te kísérj, te vezess, 
hálából imámba 
foglalom nevedet. 



KALÁCS SÜTÉS (1) 

Nemsokára 
karácsony, 
megsütöm a 
kalácsom. 
Teszek bele 
mazsolát, 
diót, mákot 
mandulát... 
Mire kész a 
kalácsom -
nekopogtat 
karácsony. 



KALÁCSSÜTÉS (2) 

Diót török, mogyorót, 
őrölöm a mákot, 
karácsonyra sütök én 
ünnepi kalácsot. 
Lesz ám abban mazsola, 
szagos citrom héja, 
s amíg sül, a sütőbe 
bekukkantok néha. 
Mire megsül illatos 
ünnepi kalácsom, 
fenyőfával meg is jön 
hozzánk a karácsony! 





KARÁCSONYKÖSZÖNTŐ 

Szállong a hó 
pilleszárnyon... 
Megjött, itt van 
szép karácsony. 

Szobánk csupa 
gyantaillat, 
sziporkázik 
sok kis csillag. 

Fények gyúlnak 
fenyőfánkon: 
Isten hozott, 
szép karácsony! 



TALÁLÓS KÉRDÉSEK 

Nem vagyok pék, 
de nem ám! 
Nincsen lisztem, 
nincs szitám. 
Ám amerre én járok -
sűrűn-sűrűn szitálok. Mi az? (Köd.) 

* * * 

Nem keltem én magból, 
nem voltam palánta, 
nem ültetett kertész, 
tövem se kapálta. 
Kivirultam mégis 
hideg téli éjjel... 
Csak a nap sugára 
ne hervasszon még el! Mi az? (Jégvirág.) 

* * * 

Ha süt a nap -
veled megyek, 
a küszöbig 
elkísérlek.. 
Át ne lépd a 
küszöböt -
mert én nyomban 
eltűnök! Mi az? (Árnyék.) 



MÉG A SZÉL IS FÁZIK 

Ejnye, ezt a 
vad hideget, 
még a szél is 
hogy didereg! 
Csípi a fagy 
kegyetlenül, 
ahogy csak bír, 
úgy menekül! 
Elbújna, de 
ugyan hova, 
hisz a szélnek 
nincs otthona!... 
Volna bár egy 
nagykabátja, 
nem kószálna 
citerázva! 
Belefúrná 
magát nyakig, 
ki se bújna 
tán tavaszig... 
így meg nyargal 
utca hosszat, 
zárt ajtókon 
bekopogtat, 
s dideregve, 
tekeregve 
beleköt az 
emberekbe. 

Kabátjukat 
tépi, húzza 
lecibálni 
mégse tudja... 
Nem ám, mert a 
konok kabát 
jó erősen 
tartja magát!.. 
Ha ez nem megy -
ott a sapka! 
Alábújik, 
le is kapja! 
S mert nem tudja, 
hogyan hordja -
földhöz vágja 
s elsodorja!... 



NINCS A KAKASNAK 
KALAPJA 

Kapta magát kakasunk, 
kiment a vásárra, 
gondolta, hogy kalapot 
vesz a kobakjára. 
Akadt is ott fejfedő, 
akadt garmadával: 
szalmakalap, pincskalap 
kemény karimával. 
Tükör előtt kakasunk 
felpróbált vagy százat, 
ám amilyet ő akart -
egyet sem találtak. 
Ő olyanról álmodott, 
amelyben nem fázik, 
de a cakkos taraja 
messziről is látszik: 
mert neki a taréja 
legfőbb ékessége, 
még a pulykakas is 
irigyli őt érte... 
Mit ér, ha majd taréját 
kalap alá rejti, 
mit takar az új kalap -
senki meg se sejti... 
így történt, hogy füstbe ment 



kakas koma terve... 
Ma sem készül fejfedő 
taréj díszes fejre... 
Süvíthet a fagyos szél, 
eshet a hó télen -
ő fedetlen kobakkal 
ül a kerítésen... 





K I S Z Á M O L O K 

Biri-bari-
barika, 
elgurult a 
karika. 
Hárman mentek 
utána, 
egyikük sem 
találja. 
Ha meglesz a 
karika -
hunyó leszel, 
Marika. 
* * * 

Kóc-kóc, 
kenderkóc, 
tarka csíkos 
rongypokróc. 
A rongypokróc 
eladó, 
nagyvásáron 
kapható. 
Uccu neki! 
Fuss utánam, 
ha utolérsz 
a vásárban -
te vagy a fogó! 



SZŐRMELLÉNY 

Kecskebekecs, 
báránybunda, 

szőrmellény. 
Ha dideregsz, 
melegedni 

ülj mellém! 
Rád adom a 
bekecsemet, 
bundámat is 
felveheted... 
De amit nem 
adok neked -
az bizony a 

szőrmellény! 



MONDÓKÁK 

Jó cimborám 
nekem Lukács. 
Nem kukta ő, 
hanem szakács. 
Hogy készül a 
bográcsgulyás? 
Erre tanít 
minket Lukács... 

Megöleltem 
Rebekát, 
átfogtam a 
derekát. 
Csinos lányka 
Rebeka, 
főleg darázs-
dereka. 
* * * 

Orsi, Orsi, Orsolya! 
Röpíti a korcsolya. 
Orsi, Orsi, Orsolyázik, 
tükörjében korcsolyázik... 
Mint a szélvész, 
ügy repül... 
Ha megbotlik -
elterül... 



Aki elmegy 
Ibafára, 
ne gyújtson ott 
fapipára, 

mert az ibafai 
p ipa-
nótabeli 
papi pipa... 

Lovagolni 
szottyant kedve 
Olivérnek... 
De az ötlet 
nem tetszett a 
telivérnek... 

Le is dobta 
a hátáról 
Olivért... 
Azóta se 
ülte meg a 
telivért... 

Van Nagydobrony, 
van Kisdobrony, 
Nagyberezna, 
Kisberezna... 

Sislóc, Császlóc, 
Antalóc... 
Versenyt fut ma 
négy palóc: 
egy Sislócra, 
egy Császlócra, 
a harmadik 
Antalócra... 

S hová tűnt a 
negyedik? 
Őt a dühös, 
csahos ebek 
Pálóc felé 
kergetik... 

Tudom jól, van 
Nagymihály... 
S hová tűnt a 
Kismihály?... 



SZERSZÁMOK 

Zzsi-ha, 
zzsi-ha, 

szabja a deszkát, 
törtet előre, 
jár a fűrész... 

Zzsi-ha 
zzsi-ha, 

fújja a nótát, 
csak fütyörészget, 
s kész is a léc. 

Kipp-kopp, 
kipp-kopp, 

kis kalapácsom 
szeg fején koppan, 
sújt szaporán... 

Kipp-kopp, 
kipp-kopp, 

már nem is látom, 
eltűnt a nagy szeg, 
el igazán. 

Zzsi-ha, 
kipp-kopp, 

nincs fürgébb szerszám, 
mint a fűrész s a 
kis kalapács! 

Zzsi-ha, 
kipp-kopp, 

jól tudom én ám: 
nélkülük nincsen 
asztalos, ács! 



SZÓCSATA 

Csendben pihent minden szerszám, 
pihentek a gyalupadok, 
csak a fűrész meg a gyalu 
perlekedett, vitatkozott: 

- Ki szabná a lécet, deszkát, 
ha nem én, az éles fűrész? 
Egy szerszám sincs ilyen fontos, 
egyik sincsen ilyen merész! 

Mondhattok ti nekem bármit, 
a fűrésznél nincs jobb szerszám! 
Műhelyünkben senkire sincs 
olyan szükség, mint pont énrám! ... -

- Csiba, koma! - így a gyalu. -
Hát ez azért mégse járja! 
Mit ér a léc, meg a deszka, 
hogyha szúrós, csupa szálka? 

Soha senki rá se nézne 
ilyen szálkás, csúf deszkára, 
ha nem az én éles késem 
borotválná szép simára! ... -



Az ostoba szócsatának 
a kalapács vetett véget: 
- Elég legyen! Mi értelme 
a sok üres fecsegésnek?! 

Ha nem volna ügyes mester, 
mind a ketten tétlen álltok!... 
Tudjátok meg: mester nélkül 
bagót érnek a szerszámok!... 



ZSIBVÁSÁR 

Gergő gyerek fiókjában 
valóságos zsibvásár van... 
Lelsz ott gombot, csavart, szeget, 
drótot, srófot, körzőhegyet, 
borítékot, bélyeget, 
tintaradírt, képeket, 
diót, makkot, szotyolát, 
vízfestéket, ceruzát, 
jelvényt, rügót, irkalapot, 
cipőfűzőt, gyűrűt, csapot, 
hőmérőt meg szelepet, 
kopott szőrű ecsetet, 
rézkilincset, laposfogót, 
iratkapcsot, csavarhúzót 
óraszíjat, labdabelsőt, 
biciklire küllőt, csengőt, 
csorba fésűt, reszelőt, 
pengét, pedált, csíptetőt, 
fenyőtobozt, gesztenyét... 
Soká sorolhatnám még! ... 
Mosolyra áll Gergő szája, 
büszkén mutat fiókjára: 

- Lámcsak! - mondja. - Mennyi kincs! 
Itt nincs olyan, ami nincs!... 
- Nem a fenét! Hát a rend?! 
Az bizony nincs! Annyi szent!! 



NINCSEN „BÜTA" LIBA 

Liba Lajcsink lába 
igen-igen fázott... 
Szép begyes gúnárunk 
nem is tétovázott: 
tolla közé húzta 
a fázósabb lábát, 
Liba Lajcsink tudta, 
így nem kaphat náthát. 
A két csupasz lábát 
imígy cserélgette, 
mi is az a nátha -
rég elfelejtette... 
Nézem egyszer Lajcsit, 
így féllábon állva... 
Hová lett a feje?! ... 
Hol van a csudában?! 
Tudjátok, mit csinált 
az a szedtevette? 
Sárga csőrű fejét 
hóna alá tette... 
Az udvar végében 
így állt mozdulatlan... 
Bezzeg jött, amikor 
Kukoricát adtam!... 





FAISKOLA 

Hegy oldalán faiskola... 
No, nem ácsolt épület -
híres-neves fatanoda, 
hol a diák - fagyerek. 
Facsemeték tanulnak itt 
(csak nemes fa utódok), 
fafejüket tudománnyal 
tömik a fatudósok. 
Ki faiskolában tanult 
joggal vághat fapofát, 
s szó nélkül faképnél hagyja, 
ki nem járt ily tanodát. 
Tölgy, bükk, fenyő és még mások 
mind-mind művelt, tanult fák, 
fasuliban okosodtak, 
mindük ott volt fadiák. 
Persze, akadt olyan fa is, 
ki nem volt facsemete, 
nem is kapott oklevelet 
ezek közül egyik se. 
Elárulom a nevüket, 
hisz ez ma már nem titok, 
melyikük volt „csalfa ál fa", 
jó, ha ezt is megtudod: 
Kofa, strófa, kalifa, 
násfa, nimfa, tarifa... 
Van belőlük még egy pár, 
nem emlékszem mindre már... 



KACSATÁNC 

Gácsér Kázmér 
s Giza lánya 
bálba ment, a 
kacsabálba. 

Apát s lányát 
elkísérte 
a kacsaól 
zajos népe. 

Ott volt minden 
retyerutya: 
após, anyós 
réce, ruca, 

Kázmér ángya, 
sógor, koma 
s annak egész 
pereputtya... 

Hej, de büszke 
Gácsér Kázmér, 
odáig van 
a lányáért! 

Nem árul az 
petrezselymet, 
szusszanatnyit 
nem pihenhet. 

Gácsér Kázmér 
Giza lánya 
kacsatáncát 
ropja, járja. 

Rucalegény 
táncoltatja, 
bokáztatja, 
megforgatja. 

S mire vége 
a nagy bálnak, 
a lábukon 
alig állnak. 

Úgy elfáradt 
szegény Giza, 
hogy az apja 
(Gácsér Kázmér) 
nagy döcögve 
vitte haza!... 



ÁLLATKERTI SÉTA 

Az oroszlán 

Ez itt Leó, a hím oroszlán... 
Dús boa díszlik izmos nyakán. 
S noha nincsen koronája -
ő az állatok királya. 
Nincsen neki bársony trónja, 
ha van árnyék, semmi gondja. 
Ott él ő a szavannában, 
népes oroszláncsaládban. 
Liheg, lebzsel nyár hevében, 
udvarhölgyek gyűrűjében. 
Hogyha Leó gyomra korog, 
friss falatért sosem morog: 
beszerzik oroszlánlányok -
s együtt ülnek vacsorához... 

A tigris 

Nagy mogorván jár a tigris 
sűrű rácsos ketrecében... 
Néha mordul, hördül egyet, 
s baljós tűz gyúl a szemében. 
Hej, de sokszor elmereng ő 
a tovatűnt szép időkön, 
amikor még prédát űzve 
csörtetett át őserdőkön... 
Most itt, rabként erős mancsát 
kidugná a rácsokon át... 
Senki nem is sejti benne 
kezes macskánk vérrokonát. 



Az elefánt 

Megnéztem az elefántot... 
Nem vittem én neki fánkot. 
Almát azért kapott tőlem, 
azt hittem, elég lesz bőven. 
Ugyan! Dehogy! A szemtelen 
egyre koldult, kért szüntelen: 
ormányát csak nyújtogatta, 
várta, jön a többi alma. 
S mivel semmit nem kapott -
vízzel nyakon zúdított... 

A zsiráf 

Zsiráfunk az állatkertben 
nincs ketrece zárva, 
lassú, kimért lépteivel 
a kifutót járja. 
Hosszú lábú a zsiráf, 
valóságos nyakigláb. 
S milyen büszke a nyakára, 
melynek nincs és nem lesz párja. 
Valamennyi állat közül 
a zsiráf a langaléta: 
fák tetejét lekopasztja, 
s nem kell neki hozzá létra! 

A zebra 

Mintás a zebra ruhája 
vagy inkább a pizsamája?... 
Csíkokat rá ki festhetett? 
(Nem hinném, hogy így született?) 
Fény derült a nagy titokra, 



miért csíkos is a zebra... 
Az történt, hogy kapatosan 
(mit se bánva, nagy okosan), 
a sötétben szét nem nézett, 
s nekidőlt a frissen festett, 
frissen mázolt kerítésnek!.. 

A krokodil 

A jó meleg pálmaházban 
néhány krokodilust láttam. 
Alakra ők, mint a gyíkok, 
de borzalom, milyen nagyok. 
Hosszuk szekérrűdnyi lehet. 
Félelmetes szörnyetegek! 
Heverésznek mozdulatlan... 
Tán vadásznak gondolatban... 
Zárt szájukat ahogy nézem, 
mosolygóknak tűnnek nékem. 
Dülledt szemük kémlel, kutat -
krokodilkönnyt sose hullat... 

A majmok 

Ahány ketrec, annyi majom: 
csimpánz, maki, pávián, 
bohóckodnak, bolhászkodnak, 
hintáznak egy karikán. 
Ennivalót kunyerálnak, 
s jaj neked, ha nem ízlik: 
mérgükben az egész kaját 
szemed közé repítik... 





TALÁLÓS KÉRDÉS 

Ha rápillantsz -
lónak nézed, 
hisz alakra 
pont olyan. 
Vagy tán mégis 
matróz lenne? 
Mert hát csíkos 
blúza van... 

Mi az? (Zebra.) 



A DROMEDÁR 

„Teve van egypúpú, 
van kétpúpú..." 

Ezt a régi 
nótát fújja 
egy megtermett dromedár.. 
ő is teve, 
de a neve 
nem minden tevének jár. 
neked. 
Megáll a nagy 
tükör előtt 
s nézi magát dromedár, 
sehogy se megy 
a fejébe, 
érthetetlen, ugyebár: 
hogy lehet az, 
mint lehet az, 
mai napig nem tudja -
hová tűnt el 
a hátáról, 
hol van a másik púpja?!... 

Ne törd fejed! 
Sose búsulj! 
Másik púpod ne keresd! 
Mióta a 
világon vagy, 
csak egy púpod volt 

Ha hátadon 
két púp volna -
nem lehetnél dromedár, 
mert a kétpúpú 
tevének 
az ilyen név nem dukál. 
Nézz csak bele 
a tükörbe, 
ne röstellkedj, nézz bele! 
Mennyivel szebb 
a dromedár, 
mint a kétpúpú teve... 



A SZAVANNÁK FUTÓBAJNOKA 

Történt, hogy a 
szavannában 
versenyfutást rendeztek... 
Kecses lábú, 
gyors gazellák 
nyomban be is neveztek. 
Nem maradt ki 
a versenyből 
se oroszlán, se gepárd, 
kafferbivaly 
zebra, sakál -
valamennyi rajthoz állt. 
Főbírónak, 
ahogy dukál, 
megtették a zsiráfot... 
Joggal, hiszen 
nyaka révén 
legmesszebbre ő látott. 
Rajthoz állt a 
versenycsapat -
csak az indításra várt... 
S hogy eldördült 
a rajtpisztoly -
tyű! - meglódult a gepárd!... 
Szélsebesen 
vitte lába, 
sakált, zebrát lehagyott, 

se oroszlán, 
se gazella 
nem bírta az iramot... 
így lett hát a 
futóverseny 
Verhetetlen bajnoka... 
Legyőzni őt, 
a gepárdot -
nem sikerült még soha! 
Rettegi is 
minden állat... 
Nos, mit tehet egyebet: 
jó nagy ívben 
kikerüli, 
ha a füves szavannában, 
sötét pöttyös 
sport ruhában 
Ez a híres 
futóbajnok 
közeleg... 



TALÁLÓS KÉRDÉSEK 

Amíg hallgatsz, 
amíg nem szólsz -
létezik... 
Ha megszólalsz, 
azon nyomban 
megszűnik. 

Mi az? (A csend.) 

* * * 

Ha a delfin 
vagy a bálna 
gyermeket hoz 
a világra, 
vajon hogy 
nevezzük őket, 
az újszülött 
csecsemőket? 

Nos, hogyan? (Borjú.) 



HÓNAPSOROLÓ 

Január 
Kaptam magam 
JANUÁRBAN, 
s vizet hordtam 
nagy rostában. 

Június 
JÚNIUS már 
melegecske, 
piknikezni 
jár a kecske. 

November 
NOVEMBERBEN 
kamránk, pincénk 
tele már, 
ezt hagyta ránk 
örökségbe 
ez a nyár. 

Február 
FEBRUÁRBAN 
csíp a fagy, 
fúj a szél, 
meleg gatya 
ilyenkor 
biz elkél. 

Július 
A JÚLIUS 
olyan meleg, 
az ember majd 
belegebed. 

December 
A DECEMBER 
hátul kullog, 
legvénebb, 
mire lassan, 
felocsúdtunk, 
vége is lett 
az évnek! 

Március 
MÁRCIUS már 
bőkezűbben 
osztja melegét... 
Egy kérődző 
tehén kérdi: 
„Zöldül mér a rét?" 

Augusztus 
AUGUSZTUSBAN 
pakol a nyár, 
útra kész, 
csillagokat 
lop az égről, 
a csibész! 



Április 
AZ ÁPRILIS 
van, 
kicsit dilis: 
fúj is, fagy is 
meg esik is.. 

Szeptember 
SZEPTEMBER 

fecskecsapat, 
indulás... 
Kire marad 
eresz alatt 
a lakás? 

Május 
A MÁJUS az 
nagy vagány: 
szerelmet lop 
a zsivány!... 

Október 
OKTÓBERBEN 
készülünk a 
szüretre. 
Nosza, komám, 
kaptassunk fel 
a hegyre! 



NAPSOROLÓ 

Hétfő 
Egyelőre, 
kétkettőre, 
nudlit főzünk 
majd HÉTFŐRE. 

Kedd 
Hogyha KEDDEN 
jó lesz kedvem, 
tököt szedünk 
mind a ketten 

Szerda 
Keddnek vége... 
Itt a SZERDA -
pislákolva 
ég a gyertya. 

Péntek 
Örül a sógor, 
itt a PÉNTEK 
házikolbászt 
rőffel mérhet. 

Szombat 
Ihaj-csuhaj, 
hét vége van 
SZOMBAT, 
a kisbíró 
nagy kolompot 
kongat. 

Vasárnap 
Hosszú hétre 
pontot tesz a 
VASÁRNAP... 
Nagy füle van 
a csökönyös 
szamárnak... 

Csütörtök 
Hét közepe 
CSÜTÖRTÖK, 
a vacsora 
sütőtök. 



UTAZÁS 
BOLONDÓCIÁBA 

Bejártam én ungot-berket... 
Isten tudja, hol nem jártam... 
így kötöttem ki egy szép nap 
messzi Bolondóciában. 

Behemót nagy ez az ország, 
fogalmam sincs, hol a vége... 
Oly ütődött mégsem akad, 
ki vak lovát adná érte. 

Az ám! Bolondóciában 
mást se látsz, csak furcsaságot: 
hiszed vagy sem, de a tyúkszem 
a sasnál is jobban lát ott. 

Képzeljétek, arrafelé 
fából van a vaskarika... 
A víziló kecses, sikkes, 
fürgébb, mint egy gyors paripa... 

A teve, ha kedve tartja -
három púpot rak hátára... 
A zsiráf, hogy meg ne hűljön -
sálat teker a nyakára... 



Ki a fülét szemén hordja, 
azt nevezik szemfülesnek, 
s aki nyélre van szerelve, 
azt címezik kotnyelesnek... 

Aki a fácánra vadászik, 
csodálkozik, hogy bakot lő... 
Akinek meg sok a gondja -
sül a feje, nem pedig fő... 

Nagyot hall a barátfüle... 
Korzózik a fülemüle... 
A köszörűs fogát feni, 
a fűtőt a hideg leli... 

Káposztafej tupírozott... 
Ülőbab űz futóbabot... 
Zoknit húznak kecskelábra, 
gumicsizmát szarkalábra... 

Kucsmát hord a bundásalma... 
Kávét darál molnár malma... 
Melltartót hord minden tehén, 
még turbán is van a fején... 

Tükörtojást tojik a tyúk... 
Úszóbajnokok a hattyúk... 
Akik térdkalácsot sütnek, 
abba kilenc tojást ütnek. 



Emeletes minden gyöngyház... 
Vakablak van rajtuk vagy száz... 
Csigalépcsőn csak csiga jár... 
Füst az égbe gyors liften szál... 

Vasmacskák ott egerésznek, 
rókák farkasszemet néznek... 
A fakutyák kutyafáját 
nem öntözik, nem kapálják... 

Sosem esnek ott verembe, 
akik másnak gödröt ásnak, 
éppen ezért nem is hisznek 
az elcsépelt közmondásnak... 

Hogyha eltörik a mécses -
nem könny potyog - nafta folyik... 
Gúnár, gácsér meg a kakas 
festett hímestojást tojik... 

Ha éhes vagy - nyaklevest kapsz, 
pecsenyének sült galambot... 
Tátsd ki szádat - belerepül... 
Élvezd ezt a nagy kalandot! 

Spagetti lesz csőtésztából, 
hogyha netán eldugulna... 
Vízvezetékszerelő kell, 
ki spagettin lyukat fúrna... 

Nyugodt lehetsz egész héten, 
semmi zűr ott, semmi gondod... 



Akkor van baj, hogyha terved 
szerdán csütörtököt mondott... 

Aki arat, aki szánt ott 
felhúzza a kalifáncsot. 
Ez amolyan török csuka, 
kancsukának nem rokona... 

A zenekar fúvósai 
ott csak kesztyűbe dudálnak... 
A kakasok koncertezni 
a szemétdomb mellé járnak... 

Ki hűsölni akar kicsit -
beleül az árnyékszékbe... 
Nem kacsából - galibából 
sül pecsenye díszebédre... 

Az ottani dolgos népek 
soha-soha nem henyélnek, 
még este a sötétben is 
kákán csomót keresgélnek... 

Szalagfűrész ott a szerszám, 
hogyha tortát szeletelnek... 
A katonák díszszemléken 
hátrafelé menetelnek... 

Amit eddig felsoroltam -
csak az hiszi, aki látja... 
Ezért inkább utazzatok 
ti is Bolondóciába!... 



MINDENFÉLE 
MÓKA-BÓKA 

Párbeszéd 
- Adjon Isten jó napot! 
Tudja-e, hogy ki vagyok? 
- Ha megmondja, mi a neve, 
tudni fogom, ismerem-e... 
- Az én nevem Kende Endre... 
- Sajnos, nem emlékszem kendre! 

Közlekedés 
Ki nyeregben, 
lóháton ül, 
azt mondjuk, hogy lovagol. 
A beduin 
teve hátán 
tevegelget valahol. 
Szamaragol, 
aki büszkén 
a szamarat üli meg... 
No de annak, 
ki kutyagol, 

fara alatt mért nincs eb?! 

Bem apó 

Bem apóról jól tudjátok, 
származása lengyel. 
Ám a szilaj csatalován 
magyar volt a kengyel. 



Mi a különbség? 
Hogy kilássunk a szobából -
azért van az ablak. 
Viszont Bundás kutyaóla 
nem egyéb, mint eblak. 

Zebrák 
Ezt fújja minden zebra: 
„Nincs szükségünk a zabra. 
Minket lovász nem nyergel, 
rajtunk zsoké nem nyargal. 
A szőrünk mintás, csíkos, 
nem csutakolja csikós. 
Miránk nem való kantár, 
ki másképp hiszi - kontárl" 

A vízcsap 
Ha a vízcsap 
sziszeg, 
hörög -

A fésű 
Fogorvoshoz 
nem járt soha! 
Ki is tört 
fésű foga! 

nincs benne víz.. 
Ezen 
röhög! 

Jaj! Mi lesz most? 
Mit tegyünk? 
Semmit! 
Új fésűt veszünk! 

A bálna 
Ha egyszer a bálna 
szalonnát abálna, 
fogadjunk, hogy minden bálna 
szalonnát zabálna. 





AMERIKA FELFEDEZÉSE 
(Tréfa) 

Kolumbusz űr 
gondolt egyet: 
„Felfedezem Amerikát!" 
Ha Istenke 
úgy akarja -
nagyobb lesz vele a világ!..." 

Az ötletet 
tett követte: 
készült Kristóf a nagy útra... 
Poggyászát mind 
felpakolta 
egy hatalmas „Kolum-buszra"... 



KOMASÁG 

- Adjon Isten, 
komámasszony, jó napot! 
- Isten hozta! 
Mi járatban, mit hozott? 
- Komaságban 
leszünk eztán! Úgy dukál, 
hogy asztalra 
kerüljön e komatál!... 



CSÖKÖNYÖSSÉG 

Csökönyös vagy, 
Tamara, 
akár Bálám 
Szamara. 
Hozz valami 
ennivalót, 
üres, kong a 
kamera. 

Nógathatod 
Tamarát, 
akár Bálám 
szamarát! 
Mit bánja, hogy 
gyomrunk korog... 
Becsukja a 
kamarát... 





TALÁLÓS 
KÉRDÉSEK 

Nem magról nő, 
nincsen neki 
gyökere. 
De hogyha nő 
mindig fejjel 
lefele. 

Mi az? (Jégcsap.) 

* * * 

Egy nagymama 
két anya, 
két lány és egy 
unoka... 

Lehet-e 
a fában vas? 
Persze, ha 
a fa... 

No, milyen? (Odvas.) 

* * * 

Találd ki, hogy 
ez a család 
hány személyes, 
mekkora! 

No, hány személyes? (Három.) 



Tejföl sose 
volt a tején. 
Tőgye nincsen -
nem is tehén. 

Nincsen gallya, 
nincsen ága, 
nincsen dús 
lombkoronája. 

Bezzeg van ám 
gyökere! 
Kapaszkodik 
is vele! 

Nem fejik, de 
Van teje, 
halljuk hát, mi 
a neve! 

Mi az? (Kókuszdió.) 

Mi az? (A fog.) 



HELYSÉGNEVES RIGMUSOK 

Kisberezna, 
Nagyberezna... 
Mire való 
a gerezna? 

Abból lesz a 
prémgallér, 
zimankóban 
Kincset ér... 

Kisberezna, 
Nagyberezna, 
jól jön télen 
a gerezna! 

* * * 

Szamár hátán 
szamaragol 
a vén Áron. 
„Járművével" 
nem parkol le, 
csak Ungváron 

Ha elindulsz, 
térkép nélkül 
megtalálod Perecsenyt... 
szerecsent... 

Viszont ott még 
lámpással sem 
találhatnál 

Tudod, miről 
híres Bátyú? 

* * * 

Egyéb sincsen 
ott, csak kátyú. 



Uzsok, Sóslak, 
Fenyvesvölgy, 

nem nő ott 
se bükk, se tölgy. 

* * * 

Csak egy ugrás ide Szűrte, 
hol a tejet Szerén szűrte. 

No, mit láttál Darócon? 
Koca lógott kanócon... 

Tisza mellett épült Újlak... 
Udvarain modern ólak... 

* * * 

Van Verecke, 
van Kerecke -
s egyikben sem 
sül perecke... 

* * * 

Ismerkedtem 
a faluval, 
Goronddal... 

Három legény 
megkergetett 
doronggal... 

* * * 

* * * 



Keressed fel Onokócot! 
Ott gyártják a kenderkócot... 

* * * 

Kisdobrony, 
Nagydobrony, 
s dikóban 
nincs sodrony, 

csak egy lyukas 
szalmazsák, 
szalmazsákban 
egér rág... 

Kisdobrony, 
Nagydobrony -
dikóba is 
kell sodrony! 

* * * 

Híres város Kolozsvár, 
tökből fő ott a lekvár. 

* * * 

A minap én Csapon jártam, 
az ottani papot vártam. 
Várakoztam jó sokáig 

kicsi híján napnyugtáig... 
Ám türelmem elfogyott -
otthagytam csapot, papot... 

* * * 

Felültem a vonatra, 
elzötyögtem Csopakra. 
Az ám, de a csomagom 

ott maradt a vonaton... 
Mihez kezdjek Csopakon, 
ha nincs meg a csomagom? 



Ha Ungvárról 
Munkácsra mégy -
félúton van Szerednye. 

Azt ajánlom, 
ott álljon meg, 
aki jó bort szeretne. 

* * * 

Kiruccantunk 
Szlatinára. 
Lementünk a 
sóbányába. 

Sós lett rajtunk 
gatya, ing -
lett belőlünk 
sós hering... 

Többször jártam Egerszegen -
nem lógott ott egér szegen... 

Kirándultam Szoboszlóra, 
felültem egy gebe lóra. 

Mért van szeged, 
ha nincs Szegem?! 
Ezt magyarázd meg 
te nekem! 

Bécset, ugye jól ismered? 
Onnan jött a bécsiszelet... 

* * * 

Összerogyott szegény ló... 
Nesze neked, Szoboszló! 



CSÚFOLKODÓK 

Ne kornyikálj már, te Sándor, 
úgyse lesz belőled kántor! 

* * * 

Sírásó lett Kleofás -
mert ő másnak vermet ás, 

* * * 

Teo-Teo-Teodor! 
Új gatyádon nincs fodor! 
Hogyha fodros gatyád lenne -
a fél világ kinevetne! 

* * * 

Ás, ás Dömötör, 
nagyobbodik a gödör. 
Meddig ásod, Dömötör? 
Púpodig ér a gödör! 

* * * 

Te csak jól megjártad, Vili! 
Felborult veled a bili! 



Jaj-jaj, Óbégat Ferenc. 
Most dőlt rá az üj kredenc! 
* * * 

Kicsi lett a kalap, Jenő! 
így jár, kinek a feje nő! 
* * * 

Szervác, Pongrác, Bonifác -
fagyosszent a három srác. 

Mért potyog a könnyed, Máris? 
Eltörött a kalamáris... 
* * * 

Jó nagy lábon élsz, te Kolos! 
Az üj csukád harminccolos... 
* * * 

Férjhez menne Ildikó, 
hozománya egy dikó... 



De riszálja magát Lina, 
azt képzeli balerina... 

* * * 

A pöttömke Ödönke 
bezöttyent egy bödönbe. 

* * * 

Gyere gyorsan, fussál, Tódor! 
Pockot fog neked a sógor! 

* * * 

Izeg-mozog, fészkelődik Tóni, 
nem ízlik a sajtos makaróni... 
Nem kell neki spagetti, se nokedli... 
Rogyjon össze alattad a hokedli!... 

* * * 

Fullánkos a nyelved, Balázs! 
Úgy csípsz vele, mint a darázs! 
* * * 

Nézd, a lüke Barnabás 
hegy tetején kutat ás! 

* * * 

Csirizbe ült Etele, 
leragadt az ülepe! 





„NEVES" BETŰK 

Van két betű, 
híres neves: 
а „X" (iksz) meg az 
„Y" (ipszilon). 
Miért neves 
mind a kettő? 
Tüstént 
bebizonyítom. 
Hogy az ikszből 
név legyen -
elég, ha 
megfelezem. 
S hogyan hangzik 
így az iksz?... 
No, ugyan hogy? 
Hát: FÉLIX. 
Következik 
„Y" (ipszilon): 
ha elejét 
elhagyom 
s másik felét 
meghagyom, 
így marad meg 
az: ILON... 





JÁTSSZUNK AZ ÁBÉCÉVEL! 

A 
Ablak, ablak, 
vakablak... 
Farka van a 
malacnak. 

D 
Diri-diri-
diridom -
Dúgó Danit 
eldugom. 

GY 
Györgyi Győrbe 
gyalogol, 
gyertyaöntést 
gyakorol. 

A 
Árpád, Ádám, 
Kálmán -
zsákot visz a 
hátán. 

E 
Egerszegi 
Elemér 
egérlyukba 
belefér... 

H 
Hófehérke 
hét törpéje 
házi hurkát 
hoz ebédre. 

В 
Bernát, Bódog, 
Benedek 
babot, borsót 
szedeget. 

É 
Edi, Médi, 
Hédi, Évi... 
Négy a kislány, 
Gréti néni! 

I, í 
Ida, Irén, 
Iván, Irma -
írógépen 
verser ír ma. 

С 
Cini-cini, 
cini cincér... 
Cakó Cirill 
nem lesz pincér. 

F 
Fáni, Fáni! 
Fáj a fogad? 
Fogorvoshoz 
visz a fogat. 

J 
Jegenyefa, 
jegenye! 
Jól megnőtt a 
teteje! 

CS 
Csacska, csóka, 
csicsóka, 
csepűt csépel 
a csóka. 

G 
Guba, gúnya, 
gaty ászár... 
Gödrön guggol 
a gúnár. 

К 
Kukorékol 
a kakas: 
- Kőkerítés 
de magas! 



L 
Lúd lába -
libaláb! 
Télen-nyáron 
mezítláb! 

Ö, Ő 
Öt szőlőtő, 
öt tőke -
öntözgette 
Ödönke. 

TY 
Tyúkketrecben 
tyúkülő... 
Tyúkanyónak 
kontya nő... 

LY 
Lyukas fazék, 
lyukas tál, 
lyukon folyik 
a lekvár. 

P 
Pécs, Pöcs, 
Piripócs, 
paprikát mér 
a szatócs. 

U,Ú 
Fut Ubulka, 
futva fut... 
Gémeskútig 
nagy az út. 

M 
Mágnás Miska 
mit csinál? 
Mandolinon 
muzsikál. 

R 
Répa, retek, 
mogyoró -
rám se fütyül 
a rigó... 

Ü, Ű 
Ücsörög az 
ügyefogyott ürge, 
űrutazni 
nem akar az űrbe. 

N 
Narancs, banán, 
naspolya... 
Nini! Nándi 
nassolja... 

S 
Sütkérezik 
Süni Sára, 
rásüt a nap 
a hasára... 

V 
Fut a vonat, 
vonatozik... 
Vonat füttye 
visszhangozik. 

NY 
Nyúl Sanyikán 
nyúlcipő, 
nyárfa alatt 
nyugszik ő... 

SZ 
Édes szőlő, 
szagos saszla, 
szüretel a 
szőlősgazda... 

Z 
Zebra Zoli 
csíkos zebra, 
zabot zabál 
Zoltán-napra. 

O, Ó 
Ottó ott volt 
Onokócon, 
lóbőrt húzott 
egy pokrócon... 

T 
Til-tál, 
tarka tál... 
tálon tököt 
te hoztál? 

ZS 
Azért zsémbel 
ma Zsófia, 
mert zsugori 
Zsiga fia... 
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