
 
 
 
 
 
 
 

CZICZÓ ATTILA 
 
 

KISFIÚK 
 
 

a 4 és fél éves Nagy Peti 
legkedvencebb versei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.cziczo.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Négy (és fél) éven felülieknek. 



 
 
 
 
 
 
 

írta 
 

CZICZÓ ATTILA 
 
 
 

grafika 
 

JENDRICS ANIKÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © Cziczó Attila, 2008 
Copyright © Jendrics Anikó, 2008 

 
 

ISBN 963 1111 11 1 
 



 
 
 
 
 
 
 

Ha a gyerek egyszer felnőtt, 
Lesz belőle komoly felnőtt. 

Felnőttből meg lenne gyerek, 
Így lenne az egész kerek! 
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NAGY PETI 
 
Nagy Peti a nevem, 
Soha le nem vetem. 
Megtartom örökre, 
Ezt kaptam örökbe. 
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ANYA 
 
Minden reggel ő az első, 
Ki kimondja a nevemet. 
Reggelit és ruhát készít, 
Az ablakból is integet. 
 
Kézen fogva járkál velem, 
Mások előtt puszilgat. 
Jó legyél és szófogadó! 
Ilyeneket mondogat. 
 
De ha egyszer felnőtt leszek! 
Kap majd tőlem eleget. 
Én készítek ruhát neki, 
Reggelit is, meleget! 
 
Puszilgatva kézen fogom, 
Hadd lássa csak mindenki! 
Majd megtudja, milyen az, 
Ha így szereti valaki! 
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A ZAPUKÁM  
 
A zapukám magas bácsi. 
Minden reggel felkel, 
És megiszik egy kávét. 
(Cukorral, mert úgy kell.) 
 
A zapukám ultizik, 
De vörösbort nem iszik. 
Én sem fogok inni! 
(Jó még ebben hinni.) 
 
A zapukám tanbácsi, 
A zegyetem lepacsizta, 
És ismeri az Adiendrét. 
(Aki nem is focista.) 
 
A zapukám gitározott, 
Hosszú hajjal ugrándozott. 
Nem tetszett ez anyának. 
(Nem illő egy tanárnak!) 
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KISTESÓM  
 
Született egy kistesóm. 
Ő lett a Nagy Piri. 
Odavannak érte, 
Mert iciri-piciri. 
 
Elfogadnám havernak, 
Focizhatnánk eleget, 
De mikor fog már szaladni? 
Ilyen béna gyerekeket! 
 
Beszélni? Azt nem tud! 
Ha éhes, akkor ordít. 
Anyu bezzeg érti őt, 
A családnak is fordít. 
 
Ha azt mondja, hogy gí, 
A cumija hiányzik. 
Ha azt gügyögi, gajgaj, 
Hideg van, mert fázik. 
 
Nyünyü lülü nyű! 
A pelenkája megtelt. 
Gyéjé gyéjé gyé! 
Köszönti a reggelt! 
 
Guligulit kiabál, 
Ha szoríthat egy kezet. 
Pepipepit gagyarászva 
Engem hív, mert szeret. 
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NAGYTESÓM  
 
Iskolába jár a Dani, 
Ezt akarom elmondani. 
Nagyon okos lesz majd holnap, 
Megírja a magyar honlap. 
 
 
Az iskolában azt tanulja, 
Mért van neki annyi ujja. 
Erről szól a biligia. 
(Nem abba kell kakilnia!) 
 
Van ott egy nagy birodalom, 
Nagytesómtól sokszor hallom. 
Királya a Móricz Zsigmond. 
Légy jó, Misi! – ilyet is mond. 
 
Szép lány Mate Marika, 
Füleiben karika. 
Dani nagyon imádja, 
Ő a legjobb barátja. 
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AZ ÁRNYÉKOM  
 
Kerget az árnyékom. 
Na, mondom, lehagyom! 
Két lábam hogy szaladt! 
Na, mondom, lemaradt! 
 
Egy kisfiú így lehagy! 
Na, mondom, merre vagy? 
Hátulról megbökött. 
Na, mondom, visszajött! 
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HIRDETÉS  
 
Jeladó 
Eladó. 
Nálunk 
Várunk. 
Jössz? 
Kösz. 
Kész- 
Pénz! 
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SZEGÉNY ÉN!  
 
Micsoda diadózis! 
Vérszegény vagyok. 
Még a végén én, a Peti, 
Beutálót kapok! 

 
 
 

DOKTORNÉNI  
 
Ha kinyílik a rendelő, 
Attól kezdve rendel ő. 
 
Tőle van az algópirin, 
Az segít a beteg Pirin. 
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VÉRLAVÓR  
 
Gyógyszer szagú kórházban 
Zöld folyosós rengeteg. 
Ajtó mögött engem vár 
Egy félelmetes szörnyeteg! 
 
Micsoda hangok jönnek! 
Tán vagdossák az ereket? 
Biztos lánccal lekötözik 
A vérben szegény gyereket! 
 
Lándzsákkal és szablyákkal 
Szurkálják a kezeket, 
Fehér színű lavórokba 
Folyatják a véreket! 
 
Ó, jaj, a nevem hallom! 
Bátor leszek, bemegyek. 
Tőlem aztán szomjazhatnak 
A sarokban az egerek! 
 
Na, kiskomám, nem félsz-e? 
Becsukom a két szemem. 
Eldöntöm, hogy nem ordítok, 
Hős Peti lesz a nevem! 
 
Kész, van, öcsi. Elmehetsz. 
Még vállamon is vereget! 
És a kínzás? Elmarad? 
Meg sem szurkál engemet? 
 
Egy csípés csak az egész? 
Egy picikét sem vérzik! 
Mit mesélek holnap majd, 
Ha kalandomat kérdik? 
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SZEMÜVEG  
 
Na, a fejem gyönyörű lett! 
Szódásüveg talpa rajta. 
Ne lásson a világ engem, 
Elbújtat az öreg pajta. 
 
Anyukám ezt nem értheti: 
Szép vagy így is – mondta. 
Könnyű neki, pápaszemes, 
A férje már megszokta! 
 
Apukám jól kinevet majd, 
Neki minden vicces. 
A pisis gatyán is kacagott. 
(Nem tudtam, hogy slicces.) 
 
Kalózt, betyárt, mohikánt  
Szemüvegben ki látott? 
Csúnya leszek ezután. 
Hogy találok barátot? 
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CICÓKÁK  
 
Cica- 
mica 
Füle, 
Farka 
Cirmos, 
Kormos, 
Pettyes, 
Tarka, 
Hófehér, 
Vagy éjfekete. 
Azt kérdezi, 
szereted-e? 
 
Mokka 
Cica 
Kávé- 
Barna, 
Tájfi 
Kandúr 
Tarka- 
Barka. 
Reggel, este 
Hozzám bújnak, 
Cicókáim 
Dorombolnak. 
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NAGY PAPA 
 
A Nagy papám kéményseprő. Volt. 
De elért egy akkora nagy életkort, 
Hogy már nem seperhet kéményt. 
Ezért az elnöknek írt egy kérvényt. 
 
Hogy őneki csak az életkora nagy, 
Meg a neve, meg a testének az ereje. 
De az elnök bácsi betiltotta. 
(Hát ez mindennek a teteje!) 
 
Ettől kezdve csak némán ücsörgött. 
Bezzeg azelőtt! Egész nap sündörgött. 
Szomorú nagypapa lett a Nagy papa. 
Ilyenkor kell egy segítő unoka! 
 
Éppen gyufáztam a pufók Julival, 
Akivel nagyharang, meg ásó, meg kapa ... 
És azt vettük észre hirtelen, 
Tűzoltó lett a Nagy papa! 
 
Az udvaron át vödörrel futkozott, 
Kipirult arccal rikoltozott. 
Csak néztük, mi lelte Nagy papát! 
Később tudtuk meg a tűz okát. 
 
Van, mi megdobogtatja a szívet: 
Egy négy éves nagyfiú hogy tehet ilyet? 
Nagy mama úgy lehúzott engemet! 
Még, jó, hogy a papa fogta a kezemet. 
 
Mert boldog volt ő. Nagyon! 
Új hivatását meglelte: 
Lánglovag lett a Nagy papa! 
(Még az elnök is kitüntette.) 
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UGYANÚGY  
 
Az apu, hogyha meccset néz, 
Brukkol a fradinak. 
Ugrik, ordít, hahó, kéz! 
Mért hívják ezt bírónak? 
És megy a labda … 
Jobb lábáról a bal lábára, 
Bal lábáról a jobb lábára. 
 
 
Papa meleg nyárestéken 
A kert végében iszogat. 
Bort töltöget, s mosolyogva 
Brimmeg-brummog, dúdolgat. 
És dalolni kezd … 
Jobb lábáról a bal lábára, 
Bal lábáról a jobb lábára. 
 
Az ám az attrakció, 
Ha Piri maga öltözik, 
S a fürdőből a szobájába 
Kacsa lábon költözik. 
Anya a mamuszát … 
Jobb lábáról a bal lábára, 
Bal lábáról a jobb lábára. 
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MINT A HINTA 
 
Egyik este 
A hold teste 
Akkora volt! 
Fölém hajolt, 
Rám kacsintott, 
Kedves szóval 
Kezet nyújtott. 
Ő a legjobb barátom, 
Kár, hogy nappal  
Nem látom! 
 
Nagypapámat, 
Apukámat, 
Hangos szóval 
Kikérdeztem. 
Bólogatva összenéztek, 
Nem is tudják! 
Megéreztem. 
Ki mondja meg, 
Hogy a remek 
Hold barátom 
Hol találom 
Reggel, délben, 
Napsütésben? 
Anyukámat is 
Megkérdem. 
 
A napocska azért kellett, 
Tudtam meg a kukta mellett, 
Hogy barátomnak legyen fénye! 
Hold úrfinak ez a kénye. 
Ezért sárga lámpása, 
Ugrálós a járása. 
Egyik este hazámra, 
Aztán Albániára, 
Új-Zélandra, Kubára, 
Fényt szór Amerikára. 
Angliában körbeér, 
Másnap este hazatér. 
Tudja minden grácia,  
Ez a demokrácia. 
 
Így van ez már  
Nagyon régen! 
Nincsen mindig  
Hold az égen. 
Napocskával 
Kergetőzve 
Futkos, szökell 
Körbe-körbe. 
Nagyot lendül, 
Ringatózva 
Keringőzik,  
Mint a hinta. 
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ABLAKCSIZMA 
 
Papucs, szandál, cipő, bakancs, 
Lábbeli mind, páros tappancs. 
Focipályán, iskolában, 
Elfedik a két szép lábam. 
 
De van ám egy páratlan, 
Általában lábatlan, 
Csodálatos lábravaló! 
Tudom ám, hogy mire való! 
 
Decemberben előveszem, 
Cipőkrémmel kenegetem, 
Készítem a nagy napra. 
Kirakom az ablakba. 
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KARÁCSONYFA  
 
Kettő nappal előtte 
Apukám a piacon 
Kiválaszt egy legszebbet, 
S hazahúzza a havon. 
 
Pont egy nappal előtte 
Kisbaltával kezében 
Faragja a fát, a kezét, 
Nagyot csapkod dühében. 
 
Reggel aztán beállítja, 
Igazgatja, méregeti. 
Ferde az még, mondja anyu, 
Szúrós szemmel nézegeti. 
 
De apukám nem veszekszik, 
A lámpaboltban égőt vesz. 
S délután a zöld fenyőből 
Színes karácsonyfa lesz. 
 
Estére a csúcsdísz marad, 
Illeg-billeg apukám. 
Anya rám néz, nagyot kiált, 
Segíthetnél, kiskomám! 
 
Hiába a hangos hangja, 
Nálam úgyis egyre megy! 
Tudom, ő is boldog most, mert 
Nagy-karácsony nincs még egy! 
 
(Szerencsére én, a Peti, 
A rosszasággal spóroltam. 
Tudja is a kis Jézuska, 
Egész évben jó voltam!) 
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ÉN ÍRTAM  
 
Kék égen a felhők 
Pampapam tekergők 
Napfény pampam sárga 
Pampa pampam spárga 
Én aztán a pampam 
Bárkit pampa pampam 
Pampa pampa pampapam 
Ezt a verset én írtam! 
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(a hátlapra) 
 
 

Anyukák! Ez a strófa nektek szól! 
Ha elegetek van már a boltokból, 

S vettetek tejet, zsírszegény olajat, 
Kenyeret, kiflit, import teavajat, 
Mosószert, fazekat, porzsákot, 

Fogkrémet, mirelit gyöngyrákot, 
Kesztyűt, meg perui meggyet … 
Könyvemből is vegyetek egyet! 


