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FURFANGOS SZAVAK 
 
Öszeveszett Csete s Paté 
lett belőle csetepaté. 
Meghallotta Csala s Finta, 
vág az eszük; csalafinta. 
Hete-havat összeszednek, 
Galibától leckét vesznek. 
Meghívó kell: ákom-bákom, 
vigye a hírt: dinom-dánom 
lesz a dirmeg-dörmög dombon, 
senki sem maradhat otthon. 
Csete s Paté csetlik-botlik, 
de a táncba beleugrik, 
ki is rázzák a haragot, 
Árkon-bokron továbbfutott. 
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KINEK TALÁL A NEVE 
 
Egyik barátom 
 Halász, 
Fél a víztől, nem 
 halász. 
 
A másik meg  
 Fekete, 
Szőkén virít 
 a feje. 
 
Farkas Jancsi 
 nem harap, 
Kalapátin 
 nincs kalap. 
Kovács Pál nem 
 kalapál, 
Füstös Berci 
 sem pipál, 
S verekszünk, 
 fut Erős… 
Gyenge Árpi, 
 aki győz! 
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S ha Fehér a  
 fekete, 
Gyengének van 
 ereje, 
Kocsisnak nincs 
 kereke, 
Szekeresnek 
 szekere… 
Kinek talál 
 a neve? 
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MÉRGELŐDIK ÁRNYÉK PÉTER 
 
Mérgelődik Árnyék Péter, 
Árnyéka csak másfél méter. 
Árnyék Pálnak bizony kettő, 
A toronynak huszonkettő. 
Ágaskodik nyakát nyújtva, 
Sajnálja az ág is, húzza: 
Örömtől már szeme fényes, 
Lehet még az olimpián 
Valamikor árnyékérmes. 
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KUKOR  ICA, TENG  ERI 
 
Toronymagas kukorica, 
Elbújt benne Kukor Ica. 
Keresheti Teng Eri, 
Mert sűrű a tengeri. 
De ha a szél lengeti, 
Megtalálja. S jó lesz majd 
Kukoricán tengeni. 
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BONCIDAI HENC IDA 
 
Úgy hírlett, hogy Boncidán 
Minden kislány Bonc Ida. 
Furcsaságot jött csodálni, 
Hencidáról Henc Ida, 
Addig sürgött-forgolódott 
Boncidán kis Henc Ida, 
Megtetszett a kisbojtárnak, 
S készülnek a lagzira. 
Sárga lében sem lesz hiány, 
Boncidáig elfolyik. 
– A vendégség Hencidán lesz – 
Táncot ropnak reggelig. 
Nagy esemény, dobra verik,  
Hallja egész Hencida, 
Legszebb lány lesz az első  
Boncidai Henc Ida. 
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VAKLÁRMA ÉS VAKSÖTÉT 
 
Botján ballag 
Vaksötét, 
lárma üti  
meg fülét. 
Fülel, kémlel 
vaktában, 
zajra lódul 
vágtában – 
s összeüti 
a fejét 
Vaklárma és 
Vaksötét. 
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KOCKAVÁR, CSUDAVÁR 
 
Kockavár, 
csudavár 
bástyafokán 
őrszem áll. 
Ellenség jön, 
tipegő, 
omlik a fal, 
hull a kő. 
A kapitány 
haragos. 
Új fal épül, 
jó magas! 
Rohamozza 
Tipegő, 
Csetlik-botlik 
kiscipő. 
 
Büszkén áll a 
váron. 
Hej, pedig csak 
várrom. 
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KUKK ÉS MUKK 
 

Kukutyinban 
nem köszöntek 
egymásnak az 
emberek, 
ám, de egyszer 
érkezett egy  
miniszteri 
rendelet, 
mely így hangzott: 
„Mindenkinek 
jár a ,kukk’ – 
reggel egyszer, 
délben kétszer, 
este mindig 
kukk–kukk–kukk!” 
 

Mert az, aki 
ezt megszegi, 
a kukk helyett 
mukkot kap, 
s a mukkjával 
otthonában 
magányosan 
kuksolhat! 



 10

 

Valamennyi  
lelkes polgár 
kukkot szépen 
ejti ki, 
Kukutyinnak 
jó hírnevét, 
becsületét 
növeli. 
 

Reggel frissen, 
délben zengőn, 
este lágyan 
szól a „kukk” – 
az emberek  
értik egymást: 
akár kukk jár,  
akár mukk. 
 
 

 
 


