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Koltó 
 

Híres falu szép Koltó, 
Ott mereng a tanító, 
Júliára gondolva 
Hanyatt dőlt a pázsitra. 
 

Szelindek 
 

Kutyás falu Szelindek, 
Minden ebe szelindek, 
Van belőlük temérdek, 
Ám, ne hidd, hogy szelídek! 
 

Izaszacsal 
 

Iza völgyi Izaszacsal, 
Ugye téged is odacsal? 
Odacsal, mert minden asztal 
Mindig ragyog szép damaszttal.  
 

Szendelak 
 

Ne gondold, hogy Szendelakon 
Nem kacsintgat a hajadon. 
Hogyha mind szendék volnának, 
Petrezselymet árulnának. 
 

Diószeg 
 

Az Ér menti Diószegen 
Diós tarsoly függ a szegen. 
Nincs egyedül, van párja is: 
Paprikából fűzött kláris. 

Torja 
 

Hosszú, mint a disznóorja, 
Bálványosvár előtt Torja, 
És ha végigmentél rajta, 
Borral megtelik a csajka. 
 

Baráthely 
 

Ne kerüld el Baráthelyet, 
Te is találsz ott fekhelyet, 
Akkor is, ha nem vagy barát, 
Csak egy vándor felebarát! 
 

Taposd 
 

Mókás nevű falu Taposd, 
Arra vár, hogy te is taposd 
Keskeny útját, indulj rögvest, 
Taposni te se legyél rest! 
 

Szépkenyerűszentmárton 
 

Szépkenyerűszentmárton 
Búbosul a dombháton, 
Attól ízes kenyere, 
Hogy Márton megszentelte. 
 

Várfancsika 
 

Bohó falu Várfancsika, 
A szamara kelekótya: 
Míg iázva kelekólál, 
A szakálla százfelé áll! 
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Folt 
 

Folton találsz foltot is, 
Foltkínáló boltot is, 
De nem nyit már a boltja, 
Nem kelendő a foltja. 
 

Papbikó 
 

A szatmári Papbikó 
Olyan, mint a tilinkó, 
Ha a szél megfuvintja, 
Sír belőle a nóta. 
 

Kisbogács 
 

Kisbogácsi dombaljba, 
Mi rotyog a bográcsba? 
Ezer béka cubákja 
Két ácsnak vacsorára. 
 

Farcád 
 

Farsangra menj Farcádra, 
Álarcot ölts orcádra, 
Mert ott a bált hat hétig, 
Úgy táncolják csak végig! 
 

Bábonya 
 

Cudar falu Bábonya, 
Nem terem ott áfonya, 
S még szeder sem, kis koma, 
Mi az ajkad lilítja! 
 

Várorja 
 

Téged is vár Várorja, 
Hisz eltűnt a pap borja. 
Segíts te is keresni, 
Hogy ő tudjon misézni! 

Kalibák 
 

Kalibákon a libák 
Támadnak, mint a kutyák, 
S csapnak olyan galibát, 
Hogy rád szakad kalibád. 
 

Holdmézes  
 

Holdmézes fölött a hold 
Egy nagy aranysárga folt. 
Fénye csurog, mint a méz, 
Hazanéz, ki reá néz! 
 

Borszék 
 

Egyszer voltam Borszéken, 
Bort mértek egy kis széken. 
Ingyen adták, jól tették, 
Vízzel megkeresztelték. 
 

Sóvárad  
 

Hej, Sóvárad, Sóvárad, 
Mért van néked sóvárad? 
Sóváradban sókirály, 
Kinek szíve sókristály! 
 

Fületelke 
 

Fületelkén Etelka, 
Hinnéd csak, hogy Etelka. 
Azt súgta egy levélke, 
Ott Etelka Etelke!!! 
 

Kékes  
 

Kékesen, hej, a csalogány, 
Olyan, mint egy ékes leány. 
Két szép szeme csillog-villog, 
Búzavirágokat pillog. 
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Berekszó 
 

Szól a berek Berekszón, 
Minden gallyon bársony trón. 
Minden trónon madár ül, 
Arany kürtöt köszörül. 
 

Ecsellő 
 

Ecsellőn a szász leányok 
Ecsettel festik a hajuk, 
S ecselgetik a kenderük, 
Hogy szép legyen kelengyéjük. 
 

Mezőfele 
 

Mezőfele, Mezőfele, 
Hol a meződ másik fele, 
Sok szatyrosod tán felfonta, 
S garasokért elkínálta? 
 

Vadad 
 

A vadadi szép menyecskék 
Úgy ugrálnak, mint a kecskék. 
Egyszer főzik, teringettét, 
S kétszer eszik meg a lencsét! 
 

Bordos 
 

Cudar falu Bordos, 
Még papja is rongyos: 
Böjtöl és nem pörköl, 
Csak igéket körmöl. 
 

Farcád  
 

Tegnap voltam Farcádon, 
Rózsa gyúlt az orcádon, 
Csettegtettél, pörögtél, 
Majd felkapott a felszél! 

Madaras 
 

Felcsíkban van Madaras, 
Ott a pap is fazekas, 
Csak fütyülőt, madarast, 
Formázgat ő, máz-tollast! 
 

Lécfalva 
 

Nyúlánk falu Lécfalva, 
Nem fért el a dombaljba, 
Kuncogni a cingárja 
Felkocogott a dombra! 
 

Göröcsfalva 
 

Göröcsfalvi legények 
Csalókával tüzelnek, 
Fenyőtoboz a fájuk, 
Attól gyantás az ujjuk! 
 

Menaság 
 

Havasalji Menaság 
Fenyőkúpos mennyország, 
Fitosak angyalai, 
Nehéz tőlük elválni! 
 

Szászalmád 
 

Szászalmádon száz almát, 
Ma is találsz száz fajtát. 
A jó szászok szemezték, 
Könnyeikkel öntözték. 
 

Bodok 
 

Az Olt mellett pezseg Bodok, 
Borvizet én onnan hordok, 
S míg a korsóm tele csobog, 
Dúdolok, mint aki boldog. 
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Bodola 
 

Milyen nagy kár, hogy Bodolán 
Nem csatangolhatsz gondolán. 
Gólyalábon, azon igen, 
Hisz a sár ott töméntelen. 
 

Csiba 
 

Gyere, menjünk, vár szép Csiba, 
Nem kényes ott tyúk s a liba. 
Tojásukat nem fészekbe, 
A pázsitra pottyantják le! 
 

Csatány 
 
A kolozsi víg Csatányon 
Pál csatázott egy ártányon, 
Azaz csak csatázott volna, 
De az ártány sárba dobta! 
 

Borvás 
 

Bohó falu a bősz Borvás, 
Ahány ebe, mind-mind bolhás. 
Kergetik is önmagukat. 
Kergén a lompos farkukat! 
 

Kökös 
 

Főút mellett méláz Kökös, 
Ahol van még szekér, ökrös. 
Szól gazdája, mert nem dölyfös: 
Elférsz te is rajta, öcskös! 
 

Szotyor 
 

Kilyén mellé szottyant Szotyor, 
Ott egy macska olyan kacor, 
Az ágy alá, s nem küszöbre, 
A szatyorba fekszik csak le!  
 

Párva 
 

Párván egy árva pitypalatty 
Azt palattyolta: Merre vagy? 
Így kesergett a párját várván. 
Vajon úgy maradt-e árván? 
 

Bárkány 
 

Ne kerüld el soha Bárkányt, 
Hisz ott láthatsz néha sárkányt. 
Igaz, nyelve nem láng-tüzes, 
Mert csak madzag végén repes.
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Baricz Lajos 
 

A templom egA templom egA templom egA templom egeeeerererere    
 

Verses mese 
 

Amiről most írni fogok, 
kérlek, jól bevéssed — 

gondolom, az egérnyelvet 
te is jól beszéled. 

 

Valamikor én sem tudtam, 
na, de megtanultam; 

nem könyvtárba mentem ezért — 
egérlyukba bújtam. 

 

Egérlyukban egerek közt 
addig „egerésztem”, 

amíg végül rádöbbentem: 
a nyelvüket értem. 

 

Így aztán az egérélet 
megérintett engem, 

azért van, hogy azóta is 
a sorsukat zengem. 

 

Hallottam már nagyon sokszor 
— a szívem fájt bele —: 

„ez meg ez olyan szegény, mint 
a templom egere.” 

 

Nos, erről szól történetem, 
a célom csak ennyi, 

nincsen benne gúny vagy célzás, 
élcelődés semmi. 

 

Bemutatom egeremet, 
nevess te is rajta. 

Nem ijed meg az élettől, 
ő nem olyan fajta. 

 

Szeretném, ha őkelmével 
te is útra kelnél, 

és ameddig őt követed, 
jó kedvet is lelnél. 

 

Egy szorgalmas kicsi egér, 
bár gondolt a télre, 

februárban már azt hitte, 
nem ússza meg élve. 

 

Elfogyott a tápláléka, 
amit összehordott, 

gondolt egyet, nagyot, bátrat, 
és kereket oldott. 

 

Otthagyta az üres fészket, 
tovább már nem várhat, 

hát hogyha a szomszédoknál 
valamit találhat… 

 

Mi ellenség a világon! 
Kutya, ember, macska… 
És mindenhol egérfogó, 
ragasztó meg csapda. 

 

Ezért jobb az Úrban bízni, 
Vele szövetkezve 

átéli a telet, így nem 
éri el a veszte. 

 

El is indult reménykedve, 
be az Úr házába — 

hideg hónap, zord február, 
fázik füle, lába. 

 


