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Tolnát, Baranyát bejárta
egy sokat látott ember,
hétrét görnyedt, pápaszemes,
kinek szakálla kender.

Hencidától Boncidáig
elfolyik a sárga lé,
sáfrányos a tyúkhúsleves,
szél fúj Kolozsvár felé.

Hagymás Makó – Jeruzsálem,
jaj, de hosszú gyalogút:
háromezer kilométer,
nem jár arra kisvasút.

Helycsere
Volt Biharnak két kis falva,
nem termett ott édes alma.
Dombon lakók völgybe vágytak,
síkon élők hegyre hágtak.

Ki síkra ment, örvendezett,
kapott a hely Örvénd nevet.
Körösfalván nagy a bánat,
elnevezték Bánlakának…

Berettyószéplak
Magyar falu Kőrelak,
Hogy kerül a kőre lakk?
Szóba került az idén:
Hol kapáltok? Hát Körén!

Török, tatár megérkezett:
kasza, kapa odaveszett.
Menekültek, haj, előre,
fel egész a Réz-tetőre.

Mikor elment a sereg,
építettek új helyet.
Folyó mellé házakat,
mondták is: de szép a lak!

Berettyó
Felhő sír, a könnye pereg,
Szarvas baktat a Rézhegyen.
Mélyre süllyedt a patája,
Forrás fakadt a nyomába’.

Kerek tóból lett Berek-tó,
Nekilódult a Berettyó:
jobbról jön az Úsztató,
Margittán egy kis folyó,

Balról jön a Bisztra-patak,
Összehordok hetet-havat.
Nyúl, ha fülét hegyezi,
Az Ér vizét elviszi.

KOCSIS CSABA

Hencidától 
Boncidáig
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Három kakukk
Hosszúaszó Berekszó
Kékes Lápos Berettyó
Mára Sajó Ruszkova
Füzes Nádas Kalota

Nadrág Sajó Lekence
Almás Barót Kemence
Hagymás Barca Mogyoród
Sebes Zilah Homoród

Sigér Ludas Torockó
Görgény Budak Székelyjó
Feketevíz Belényes
Iza Viza Sekélyes

Szamos Maros Szederjes
Egres Macskás Esztelnek
Csukás Abrud Porumbák
Dobra Dombra Vidombák

(Patakok, folyók Erdélyben,  
kivéve a kiemelt három szót,  

ami csak eszembe jutott – szerző megj.)

Éhenkórász 
horgász
Pece-parti Párizs,
Törökbúza, mák, rizs:
Átmegyek a hídon,
Klári ne ordítson!

Elúszik a pisztráng,
nincsen rajta istráng:
Ügyetlen a horgász,
Szegény éhenkórász!

NÉVJEGY
Kocsis Csaba (1959, Berettyóújfalu) erdésznek  
tanult, aztán pedagógus lett, majd népművelő 
és újságíró. 1997 óta a Bihari füzetek szerkesztője. 
Szülővárosában kulturális menedzser, írásai az 
Együttben és az Új Holnapban jelennek meg. 1996-
ban láttak napvilágot összegyűjtött publicisztikái 
Akit elrejtett az Isten címmel. Az Apák napja, illetve 
a Megrajzolom az ebédet című, gyermekrajzokkal 
illusztrált gyermekversköteteit 2020 decemberében 
mutatták be.


