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Hol a Bajkelhalat dajkhl,
kis pef lovin ott poroszk6l.

Hol pozik a n^gy zuhatag,

arany szitakotltitat.

Me gfuj j a fdny-tromb rtiljat,
felolti neon-ruh6jdt.

Viharcs6nak legelejdn

sziil a tiztenget tetejdn.

Goncolszek et utjdt toia
ezistszlni iirhaj6ja.

Y arLzs daIIal, muz si k6val
harcot v iv a F agykirllly aI.

Siklik villanyfelh6k szd16n,

k6borol a tenger mdlydn.
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Szil,

szdI,

szalma-

sz61!

Gyere haza, Pdll

Vdndot kedved
meddig dled?

Jdtszandk mdr
rijta vdled.

Messzesdgb6l

hozzLm tdrj meg!
T6lem tobbd
el ne tdvedj,
o 

r.
eckl,
becki,
tengerecki,

Tengerecki Pel!



KENDER ZSUP

Az 6 nyhti
kalapjuk. . .

E1o1-hdtul

csupa lyuk!

Arpaszalma
kender zsup...
Ha szdl viszi,
elfogjuk!

Ha a nap sit,
fenntartjuk !

De ha esik,
eldugjuk!

Zsap! Zsup!
Kender zsup !

Ha el6zott,
kidobjuk!



LOMP

Lapos l6p.

L6pos lap.
Lompos ldp.
Ldpes lomp.

Libeg6 kolomp!

A Balaton kozepdben,

hiszan iiltek benne dppen!-
Megfordult a komp!

Limp !

Lamp !

Lomp !
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LABODA

Nincs messze a

tanoda,
indul oda

Laboda.
Siess, siess, Laboda:
l6bad ide, amoda!

Messze volt a

tanoda,
el is kdsett

Laboda,
fagylaltba vi\t
a foga,
nem 6rt id6ben
oda.

Zengett 
^ 

nzgy
tanoda,
bizony bombolt
Laboda.

Ne kdss tobbd, Laboda:
l6bad ide, amoda!
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TORPETANc

Fenn a hegyen
korbe, korbe...
Tiizthncot jdt
hirom totpe.

Ritiporva
k6te, rogre,
azt huhogj6k
megporogve:

Hipp-hopp,
hepe-hupa,

avaFmuhar,
jaj de puha!

Zeng a dalunk
mindorokre:
Torpe bogre,
gorbe bogre!



KORSZAKVALTAS

Messze, messze Afrik6ban,
a Zambdzi folyo pattj6,.n

dlt egy apr6 hottentotta.
Kinn j6tszott a folyopatton,
szikl6k kozott, a homokba.
TaI|lt egy knlonos kovet. . .

- Mi lehet ez?. . . - Iatolgatta,
Iatolgatta,
fontolgatta
az apr6 kis hottentotta;
eldonteni mdgsem tudta.

Arraballag Otegap6,
a legbolcsebb hottentotta.

Hc>zzdrohan,

megkdrdezi:



- Oregap6!
Mi ez ako?
Itt taliitam a homokban.

Ndzi, ndzi Oregap6,
a legbolcsebb hottentotta :

- Mi ez ak6?
Azt sem tudod ? !

Ide hallgass, ddes fiam!
Ez egy 6s-k6kori fegyver!
Egy szak6ca.

Egy matokk6!
Lehet harmincezer dves. . .
Egyik 6sod pattentotta !

B6mul a kis hottentott^. ..
Kezdben az 6s szak6ca,
Iehet harmincezer dves,

dgyik 6se pattentotta. . .



- Am dppen kezdbe illik!
Harcol vele. Csapkod. Vagdos.

Csillog-villog, mint a szIkn.

- Otegap6!
Bolcsek-bolcse !

Te legnagyobb hottentotta !

Szdp ez a" ko,

io ez a k6l
Pattints nekem mdg egY ilYet. . .

.. . ide a m6sik matkomba!

- Hogy mdg egy ilyet Pattintsak?. ..

Hovi gondolsz, ddes fiam?!

Nlesszi mirltd ez az t1a:r. . .

H6t hol dlsz te?

M6s divat i6r Aftlkhbanl
H6t nem tudod:
rdges-r6gen nem 6lunk m6t

a - Pattintott K6korszakban!
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#*+ - Hdt hol dliink ? Oregap6 !

- Hogy hol dliink?
Ide figyelj :

a - Kattintott Fdnykorszakban I

lmigyen sz6lt Oregap6,
a legbolcsebb hottentotta.
Es mivelhogy alkonyodott,
s 6j sz|llt volna
a

bungal6ra
(nyelvdvel egy nagyot csettint !)
s a villanyt
fel

kattentotta !
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EMBEREK,
HEJ, EMBEREK. . .

Emberek, hej, emberek,
etddszdli emberek!
Vir{t-e a keretek ?

Alm6t, kortdt szedtetek ?

F,n is hozz6tok megyek,
feividulok koztetek!
Madatakra csergetek,

viharfelh6t kergetek,
s ha elmrilt a fergeteg -
akdcmdzet pergetek!
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EGY KIS KERTET

Egy kis kertet kerteltem,
benne vermet vermeltem,
rdpdt, retket termeltem.

Rdpa, tetek megdrett,
piros h6ja de fdnylett,
ki megette - de szdp lett !
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BARACSKAI KOHID ALATT

Baracskai kohid alatt
batna legdny nddat atat,
nagy kdvdbe fogta,
ba-
Ilz-
ta-

ban

osszerippentette,

osszeroppantotta
fipp-
fopp-
ral
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\IARABU

Ez a diihodthangu
shrgalilbu matabu
elfelejtett atabul,
igy ejthette 6t tabul
csila{inta csellel

egy bozontos berber.
Lett bel6le j6 ragu!
Meg is ette a fala.
Am abo#t - b6r puha -
kikopte a pdpaa.
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A KET DANI

Kis Dani,
nagy Dani,
r6luk alig
hallani.

Jott drttik egy
kajla cs6nak,

a tengeffe
krhajoztak,
messze tdjon,
egy lapijon
partra sz67ltak,

begub6dztak,
hirtik alig
hallani.

Nagy Dani,
kis Dani,
nincs tov6bb mit
mondani.
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SZAB6DAL

Becses neYem

Bak6 Man6 -
Nyissz!

Mak6n vagyok
zzk6 szab6 -

Nyassz!

Mak6n ahdny

zak6t szabok -
Nyussz!

bank6t kapok -
Nyissz! Nyassz! Nyussz!
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PAPiRGYAR

Hol most madit
kapirgdl,
ott ell majd a

Szentendrei

Papirgydr.

A kdm6nye tiistolog,
ezer gdpe diiborog,
mos, v6g, simlt, osszehajt:
a jo papirt ontja majd.



Szdp cetazitm, radirom. . .

Levelemet megirom,
megirom majd, ha birom
szentendrei,

szentendrei

paplron.
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CSILLAGJARO FEHER RARO

Phm,
phm,
partphm,
foldon, vlzben, leveg6ben,

a pafinyok stinif dben

s odakinn a csillagrirben,

afdnynllis sebesebben

rchan 6m

Csillagi6t6
Fehdt R6r6,

az 6nthltos PadP6m!

Kod a farka, tiz a feie,

iistokost vad6szok vele.
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Hogyha meghotkantja tork6t,
zsdkba szoritom az orkitnt.

A sziigye m€ly vizben csobog,
mei:glassz6zom a p olipot.

Mind megolom, viva tus6t
a sok betegsdg r.irus6t.

Sotdnye rnost lengol, ngyog,
t|ncra perditem a napot.

Verej tdkt6l torzon-borzon
a Tejutat vdgigporzom.
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S estdte, ha ffuadt vagyok,
kat6rnunkba levdgtatok.

A Hottob6gy hidja mellett
Csillagjtu6
Fehdr Rdr6
pariplm mdt
lehevethet.

h fa*ua
nagyot csapok,

s j6 abrakot
adok ndki
vzcsotdta:

tdltos zabot:

hdrom tonna atommagot !



zOnAo

Napsiitotte Nrigr6d,
ott lakott a 266&
Nem szerette D6r6t
csak az anny6rhl

Egy szdp napon Zor\d
felhizta zz 6r6t
meg a pisze orrdt,
ds - elhagytaD6rLt...
Gyhszbz borult N6grdd!

Hej, te kutya Zot6d!
Ha nem blrod D6r7'd,
dlljon meg az 6tdd,
s szakadjon aho t6d!
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DAL A TOROL

Ez a t6, ha enyim lenne,
mindennap fiitodndk benne.

A forr6 ny6r iinnepdre
leirszndk a fenekdre.

Cir6gatndm sok szdp hal6t,
brztatndm a b 6khk kardt.

Cimb o ri',zndk a csib oral,
klndlgatndm mlzze7, borral.

Fdsiilndm a habok fodr6t,
agtatndm a vnibolh6t,
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Hin6r-katosszdkben tulvdn

r6,,k ollojdt koszoriilndm.

A sis kozott, ahogv 169 ott,
bdmulndm a vizip6kot.

Ha ez a t6 enyim lenne,

nap, hold szebben menne benne.

Kdk hajnalban, op61 estdn

a titkait mind kilesndm.

Dddelgetndm dn naphosszat. . .
Boldog lenne minden moszat.
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CSTKASZOK

Csik6szok,

pdtkdszok"

madardszok,
p6k6szok!

Hov6 lett a tany6tok ?

Elnyelte m6t
rdg a t6na,
apad a v|z
minden t6ba.

Az 69 is mds,

mtnt azeI6tt,
bebetregik
a repiil6k.
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Hegyet, volgyet
patakokat,
felveti a

:ryaral6 had.

6ldegdltink
mint a mores6n

n6dgyokdren,

gydk6nytorzs6n.

tJj etet zeng
dren-l6pon. . .

Helyiink sincs m6r
a vil6gon!
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DOMBON

Dombon totik a di6t,

hegyormon a mogYor6t

- zajuk ide csattog! -,
voigyben meg 2 makkot.

Hhrom di6t feltortem,

n6gy mogyor6t megettem'

leltem egy zshk makkot

- ebb6l ti is kaPtok !
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LEGY

K6cos al6ha a ldgynek.
(Ha nem hiszed, gyere, ndzd meg!)
Mert senki sem fdsiilgeti. . .

Ha m6skdnt nincs - j6 lgy neki!
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vANoon lrOra

Elindultunk

Baldrtdrz maldt66tt,
G al6nt6t a p alilntd 6,tt,
Rabirdzra papik6drt,
Soroksdrra sal6t6€tt,

Macsol6dra - kocsonyddr,
Kocsonydd n - mazsol6€.tt,
Cserenydste cseresznyddtt,
Szerencs-F,rre szerencsddrt,

Pdcelre - mdz1rt
Mdzeskritta - p6nz6rt.

Jotttink-mentiink

Nagylaposon - hegyesen,

Homor6don - begyesen,
H6ttongyoson - feszesen,

Lassir-rdten - sebesen.
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I\{it csindltunk ?

Hdvlzen - vacogtunk,
Szomor6don - kacagtunk,
Arnydkoson - napoztunk,
Koplallon - j6llaktunk,
Ebedakon - 6lmodtunk.

Tolcsv6n tocsogtunk,
Potyondon potyogtunk,
SzikszSn szikkadtunk,
Csukl6don csuklottunk,

Lepdnden lepdnt ettiink,
Legdnden legdnkedti.ink,
Nyitatidon - bolondoztunk,
Bolond6con - nyiratkoztunk,

Szekeresden szekereztiink,
Nekeresden nem-kerestiink,
Heverdelen elhevetiink,
El6rdven elrdvedtiink.

\
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Be is drtiink

Verebesre - seregestiil,

Seregesre - vetebestiil,

Fenekesre fenekestiil,

Csolnakosra csolnakon,
Lovas-szittre i6 lovon,
Szombathelyte szombaton,

Hangosvolgybe - daltalan,

Dalos-zugb a - hangtalan,
Zajg6vhtta - zaitalan,

Szomjrihelyre szomiasan,

Gyopdtosra phrosan,

Boldogk6te, B6rsonyosta

bdrsonyban 6s boldogan!
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TAN,IKO SIRATO KAROLY

TENGERECKI PAT

,,Szil, szhI, szalmaszhll. . . ecki, becki, tenge-

recki, Tengetecki Pel!" E ndhiny sor ndpsze-

riisdge jelkdpezi Tamk6 Sirat6 Kfroly mditin

elismert hely6t a gyetekkoltdszetben. Gyerek-

versei antol6gi6k rdvdn dvek 6ta ismerttd ds

kozkedvelt tE v6kak az 6v odilkban 6s az iskol6k-

ban. Groteszk humoruk, otletes rim- ds ritmus-

i6tdkuk magas mrivdszi szinvonalat, saj6tos szint

i elent gazdag gyetmekkoltdszetiinkben.
Ebben a kis verseskonyvben a mht ismert, ked-

velt databokat rijakkai egdszitettiik ki. A szines

illusztr6ci6kat Rdber Lhszlo a vetseket telibe

taIillo j6tdkos-groteszk stllusban kdszitette'

MORA KONYVKIADO
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