
Jancsik Pál 
 

TehervonatTehervonatTehervonatTehervonat    
 

Csupa vas és csupa súly. 
Rajta teher tornyosul. 
Kattog, csattog, dübörög, 
amerre megy, reng a rög.   
Völgyek ölén zeng a fütty. 
Nincsen korom, gőz, se füst. 
Alagúton, hídon át 
áram hajtja mozdonyát. 

 

JátékokJátékokJátékokJátékok    
 

Faragtam egy taligát, 
eléfogtam a csigát. 
Nincs több ilyen paripa, 
mint e taligás csiga. 
 

Készítettem egy hajót,  
belétettem a mackót. 
Nincs ily bátor tengerész, 
mint e dörmögő vitéz. 
 

Eszkábáltam vonatot, 
tettem belé malacot. 
A malacka úgy visít 
éppen, mint a vonatsíp. 
 

Autót is szereltem, 
Bundást is beültettem. 
Jobbra fordul, balra tér, 
el nem éri a sintér. 
 

Készítettem repülőt, 
szelek szárnyán feszülőt. 
Kormos kandúr vezeti, 
farkát a szél lengeti. 

 

 

Szerkesztettem rakétát: 
kifaragtam egy répát. 
Ebbe csakis én ülök, 
egy csillagról 
       más csillagra 
        repülök. 

 

KarikázásKarikázásKarikázásKarikázás    
 

Volt nekem egy karikám, 
az volt az én paripám. 
Mint egy göndör barika, 
kezes volt a karika. 
 

Fürge láb és hajtóbot: 
a karika száguldott. 
Puszta kézzel, mezítláb 
a karika „paripább”. 
 

Réten, úton, aszfalton 
nyargalásztam szabadon. 
Egyszerű volt a világ, 
mint a kerek karikák. 
 

Ez bizony már régen volt. 
A karika elgurult. 
De mi lehet az oka? 
Nem divat a karika. 

 

SzerszámokSzerszámokSzerszámokSzerszámok    
 

Én vagyok a …               (fűrész) 
Addig vágok, nyiszitelek, 
míg egyből lesz két rész. 
 

Én vagyok a …                (fejsze) 
Amire csak rásuhintok, 
ketté is van szelve. 
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Az én nevem …              (kalapács) 
Műhelyekben kopácsolok, 
mint erdőn a fakopács. 
 

Én vagyok a …                (fúró) 
Kemény fába, puha fába 
kukacként bebúvó. 
 

Én vagyok a …                (harapófogó) 
Görbe, rozsdás szegek ellen 
haragot hordozó. 
 

Az én nevem…                (reszelő) 
Nem boldogul nélkülem a 
vízcső-, gázcsőszerelő. 
 

Én vagyok az…               (olló) 
Ahol járok, kettéválik 
a vászon, a posztó. 
 

Én vagyok az…                (ár) 
Suszter bácsi szorgos keze 
vélem gyorsan jár. 
 

Az én nevem …                (dugóhúzó) 
Ha a dugó egyből kijön 
az üvegből, tudom, úgy jó. 
 

Én vagyok a …                 (véső) 
Ha a szobrász kezébe vesz, 
sose mondom, késő. 
 

Az én nevem …               (kés) 
Ezer dolgot készít velem 
az emberi kéz. 
 

Én vagyok az …               (eke) 
Ágyat vetek a mezőre, 
búza fekszik bele. 
 

Az én nevem …                (kasza) 
A pengémen csillog-villog 
a nyár napsugara. 
 
 

Én vagyok az …               (ásó) 
Facsemeték gyökerének 
mély gödröt csináló. 
 

Én vagyok a …                 (kapa) 
Dolgozom a krumpliföldön, 
vállon visznek haza. 
 

Az én nevem…                 (gereblye) 
Szénát, szalmát, őszi lombot 
gyűjtök össze seregbe. 

 

Mi a szösz?Mi a szösz?Mi a szösz?Mi a szösz?    
 

— Meginnád-e te a szeszt? 
— Meg a szöszt! 
 

— Hogy úszik a kicsi ponty? 
— Mint a pinty. 
 

— Hová tűnt a kiscsibe? 
— A pitlibe. 
 

— Mi a neved, kicsi gyík? 
— Fityfirity. 
 

— Étel ez, vagy mi a csuda? 
— Hagacsuga. 
 

— Ha leesik, hogy törik el 
az a váza? 
— Ripityára. 
 

— Ha karmába kap a kánya, 
csőre hány darabba vágja 
gyönge tested, kiscsirke? 
— Tízbe, százba — miszlikbe. 
 

— Az esküvő ha a cáré? 
— Hacacáré. 
 

— A hegyekben zeng a tavasz már, 
olvad a hű hó… 
— Nagy a hűhó. 
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— Hogy dolgozik az, aki 
teendőjét összecsapja, 
munka közben szinte fut? 
— Uk-muk-fuk. 
 

— Merre jártál, pici pókom? 
— Piripócson. 
 

— Ha ismerné az útirány, 
máris menne. 
— Hova te? 
— Piripócsról Nárittyenbe. 

 

SzalonnasütésSzalonnasütésSzalonnasütésSzalonnasütés    
 

Rőzsét gyűjtök, gallyat török, 
leguggolok, mint egy török, 
száraz ágból máglyát rakok, 
tüzet gyújtok — szemem ragyog. 
 

Ropog a tűz, lobog a láng, 
mint egy sárkány, olyan falánk. 
Megroskad a máglyarakás, 
hamu alatt fűl a parázs. 
 

A szalonna hosszú nyárson 
serceg, pirul a parázson. 
Hagyma, kenyér, sült szalonna — 
nem ettem még jobbat soha! 

 

CsigaházCsigaházCsigaházCsigaház    
 

Csodaház a csigaház, 
elköltözött a gazdája, 
benne a szél fuvoláz. 

 

 

Csigaházban csigalépcső. 
Csupa márvány. Nem is mészkő! 
Körbe-körbe tekeregve 
visz a három emeletre. 
 

Lakott itt egy vöröshangya, 
nagy volt a ház, odahagyta. 
Kibérelte egy bogárka, 
ő is elment: „Nagyon drága…” 
Beköltözött egy giliszta, 
de kitették, nem volt tiszta.  
 

Üres most a csigaház, 
csupasz fala csupa mész, 
benne a szél fütyörész. 

 

BorvízBorvízBorvízBorvíz    
 

Ittál-e már friss borvizet? 
Ajkad, arcod, szemed, szíved 
frissítette az a jó íz,  
az a hűvös-bűvös borvíz? 
 

Pezseg, mintha tűzön forrna, 
mintha benne erő volna. 
Van is benne: sárkány vére — 
régi tűzhányók emléke. 
 

Üvegből a laza dogót 
kilövi, mint puskagolyót. 
Ezer apró gyöngyöt hányva 
ömlik a tiszta pohárba. 
 

A legjobban annak esik,  
aki a forrásból iszik: 
mintha könnyű tündérkezek 
simogatnák ajkad, szemed. 

 


