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(1) Kuszi-Muszi szökött nyuszi 
    

Kuszi-Muszi szökött nyuszi 

csak egy kicsit alamuszi 

Kuszi-Muszi-Alamuszi 

a’sziszed hogy álomszuszi 

 

Kuszi-Muszi-Alamuszi 

káposztát kap de nem eszi − 

„honnan veszi hogy nem eszi?” − 

kérdi teli szájjal Muszi 

 

Kuszi-Muszi-Alamuszi 

gondját-baját félreteszi − 

a káposztát szépen eszi 

répát kap azt is megeszi 

 

eszi-eszi mind megeszi 

még az evést is megeszi 

de mért eszi? − eszét eszi 

ez a kérdés hopp megeszi 

 

volt-nincs kérdés volt-nincs volt-nincs 

ha megetted te csak csettints 

hogyha ízlett kaphatsz újat 

kérdés akárhol megbújhat 
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hej mi a szösz? mi van Kuszi? 

hova kuszik ez a nyuszi? 

répáért megy Európába 

oda hol lakik a pápa 

 

jöttem jöttem Európából 

répát hoztam nem tréfából 

megmutatni mi a szabvány 

szabvány szerint ki a szebb lány 

 

jobbra puszi balra puszi 

puszi-puszi de kaktuszi 

pampák réme: kaktusz-puszi  

Kuszi-Muszi plusz egy puszi 

 

Kuszi-Muszi szabad nyuszi 

nem is olyan alamuszi 

versem zöldjét nyíltan eszi 

körberágja félreteszi 

 

félreteszi vacsorára 

ez a vers a búcsú ára 

foga alatt nyersen herseg 

írok neki még egy verset 
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(2) Kuszi-Muszi civil nyuszi 
 

Kuszi-Muszi civil nyuszi 

háborúba nem megy Kuszi 

haditervet összekuszi’  

tábornokok haraguszi’  

 

Kuszi-Muszi van itt erő 

rágcsálásban világverő 

hozzá képest Barbarossa 

legfeljebb a falu rossza 

 

vagyok büszke Kuszi-Muszi 

híres-neves Alamuszi 

Alamuszi királyságból 

egyenest a káposztásból 

 

 
 

kiáll értünk Kuszi-Muszi 

muszáj neki Muszáj-Muszi  

hason csúszva visszakuszik 

Kuszi-Muszi nem alkuszik 

 

reszkessetek földek zöldek! − 

Kuszi-Muszi rájuk förmed 

add meg magad karalábé 

két perced van rá még kábé 
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mit tetettek kelkáposzták? − 

itt ország volt − hol az ország? 

a versenyből kipontozták 

lett helyette spenót-ország 

 

sárgarépák visszhangozzák: 

ország-ország spenót-ország!  

amíg innen távol voltam 

felzabálták birodalmam 

 

most szóljon kinek van mersze − 

senkinek nincs? persze persze! 

lássuk répa letepersz-e? 

porszem pár szem letiporsz-e? 

 

Kuszi-Muszi itt már kár szó − 

zöldsaláta szólna pár szót 

retek ropogtatna zárszót 

spenót eldobná a zászlót 

 

futna már a karalábé 

óbégatva: á-bé á-bé 

futna hogy ha lába kelne 

ha nem karalábé lenne 

 

répa szólna: ripsz-ropsz ripsz-ropsz  

rárivallnak: „répa nem szó’sz!” 

ha még egyet répa szó’sz te 

leszel mindjárt répaszósz te! 

 

reszketnek a cukorrépák 

mikor rajtuk Muszi lép át 

villognak a gombok csattok 

nyuszifoga kardként csattog 

 

állj meg állj meg Kuszi-Muszi 

könyörülj meg rajtunk nyuszi! 

hadd éljünk még pár hónapot 

de hogy meddig te mondj napot! 
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magába száll Kuszi-Muszi 

hallgat mint fűben a nyuszi 

fennen hallgat nyúl a holdban: 

„kössünk békét! jól van! jól van!”  

 

de akkor már béke hol van − 

árkon-bokron túlvan túlvan 

de akkor már béke hol van – 

árkon-bokron túlvan túlvan 

 

 
 

 


