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BODA ZSÓFIA BORBÁLA (BUKSI) 
 

Disznó 
 

Eledelem kukorica, 

Az én nevem: mangalica, 

Van bőven rajtam növő háj, 

Nem fenyeget a karcsúság. 

 

Otthonom szagos disznóól, 

Mint birkának az akol. 

Nem vagyok valami jó modorú, 

Böllért látván leszek én szomorú. 

 

 

Énekes madár 
 

Énekes, énekes 

Madár, 

Ül szépen, kecsesen 

A fán. 

 

Ha megrendül 

Az ág, 

Továbbrepül, 

Elszáll. 

 

Ha jó kedve van, 

Trilláz, 

Kakastól talán 

Bifláz. 

 

Fészket rak 

A fán, 

Benn van a 

Tojás. 
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Mikor kikel 

Fióka, 

Nem lesz ottan 

Pióca. 

 

Megtanulja a repülés 

Csínját-bínját, 

Jövőre, ha majd visszatér, 

Választ is párt. 

 

 
Birka 

 

Kicsi vagyok, toklyó, 

Szerintem ez tök jó, 

Ha megélem a nyolc hónapot, 

Nevem megváltozván lesz kos. 

 

Párom a jerke, 

Legelőre gyertek, 

Kihajtanak minket 

A terelő ebek. 

 

Fülemben a krotália, 

Anyám szólít: Gyere fiam! 

Benned lesz a sok lanolin, 

Nem lesz belőled krinolin. 

 

 
Napos csibe 

 

Én vagyok a napos csibe, 

Ma sem megyek a bölcsibe, 

Fenekemen tojáshéj, 

Tyúkanyóka minket megvéd. 
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Eledelem csibetáp, 

Ettől növök nagyra ám, 

Kakas leszek vagy tojó 

A baromfiudvaron. 
 

 

Békegalamb 
 

Én vagyok a béke madara, 

Főleg, ha fehér, szép a tollam. 

 

Ha meghallom a turbékolást, 

Szinte azonnal fészket rakok a fán. 

 

Kifejlődött megnőtt fiókám, 

Lehet postás akár vagy bármi más. 

 

Kukoricát, magokat csipegetek, 

Amit baromfiktól is elveszek. 
 

 

Kakas 
 

Kora reggel kukorékolok, 

Szép volt az én csibe korom, 

Táplálékom néha gyom, 

Melyet zúzám agyonnyom. 

 

Hívnak engem az udvaron, 

Óvni való tojó tyúkok, 

Melyeket olykor meg-megmagozok, 

Hogy csirkék lássanak napvilágot. 

 

A testemet fedi sok színes toll, 

Így észre lehet venni távolról. 
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Mielőtt elindulok... 

  

Mielőtt elindulok, tükörbe nézek, 

De ezután egy képre is nézek, 

Vidámságára, kedvességére szükségem is van, 

Egy csodálatos kismajom néz rám, pár szál hajával, 

Tekintetéből sugárzik a kíváncsiság, 

Vajon ebben az életben mi vár rám?... 

 

 

Rádió  
 

Ha beállítanak engem a hullámhosszra, 

Feltekernek gombommal a leghangosabbra, 

Gyakran szól is belőlem a bulizós nóta, 

Nélkülem nem megy jól a táncolós figura. 

 

Ha lecsavarnak, 

Szólok én halkan, 

Így is mehet 

Bármely munka. 

 

Reggel lehetek ébresztő, 

Kellemesen is köszöntő, 

Szól belőlem hírözön, 

Amit felolvashat egy nő. 

 

Elhangozhat olykor 

Sok-sok szörnyű dolog 

A világ minden tájáról, 

Mindenféle jó sportágról. 

 

Ha megunnak,  

Nem kívánnak, 

Mutató ujjal 

Is kikapcsolnak. 


