HOMONIMAVERSIKÉK
Válogatás
•

A három omlett

A tojásnak megrepedt a héja, Hová lett az a sok láda szemét,
és kirepült belőle egy héja.
ami előbb zavarta a szemét?
•

Bajos Csajok

A havon futhatna a szán,
Ha Pál egy kis időt rám szán.
•

Utolért a karma,
Ez a macska karma. ☺

Sarkon álló úr egy biztos,
Dutyiba vág, az is biztos! ☺

Eléggé felment az ár,
E falut ellepte az ár.
A nagysága ötvenkét ár.

Kati megint írni fog,
Sok kék tollat meg is fog,
Meg is mozdul a kis fog.

HUmorzsák

Ablakot becsapja a huzat,
Ágyon még nincs rajta a huzat.
Peti mindenkit meg is huzat.
Most már nagy a hasad,
Az ing így el is hasad. ☺

•

Drága ruhákat hord a török,
Mindig az orra alá török.

Diósi Elmék

Géza minket gyorsan követ,
vele van az angol követ.
Dobj reá egy lapos követ!
•

A farmon a tehenet fejem,
Jaj, de nagyon fáj a fejem!

Bátrak

Az osztályban nagy a csend,
Hallgatásunkat el ne csend!
•

A szobám közepén van egy dob,
Ádám egy vizes szivacsot dob.

Kinderkommandó

Szép volt az ég, mégis eleredt az eső,
Ott ni, a felhőkből jó magasról eső.

Törlesztve lett a sok ár,
Mire már feljött az ár.
Kell olyan cipész ár,
Meg megművelhető ár.

•

Egy magas hegyre kaptatok,
Ti a tortából kaptatok?

A zöld káposztáért nyúl,
Nehogy elvigye a nyúl.

Egy vadonatúj dob
Új reményeket dob.

Madárkák

Ez a nap már milyen zsír,
Ha nem folyik ki a zsír. ☺
•

Kacsalábon áll ez a vár,
Így a herceg hiába vár. ☺

Lelkes kalandorok

Az iskolai hetes jelent,
Hogy most mi jellemzi a jelent. ☺
•

Pöttyös tojást tojt a kacsa,
Éva szerint ez egy kacsa. ☺

Kutatók

A hajadba csatot tűz,
Hogy ne érje el a tűz.
•

Nincs semmi pénzem, ez nem ér,
Kati még a vállamig sem ér,
Fejemben el is pattant az ér.

Azt a viccet elsütötték,
Hogy a puskát elsütötték. ☺

Magyarászok

Felkiáltott: ott egy poloska!
Ez a terv egy hatalmas bukta,
Talán lehallgató poloska? ☺ Peti száját nyalva szól: sül a bukta?
•

Határ után ott van Csap
ha a térkép be nem csap,
s a határőr le nem csap.

A király megijedt a koronától,
de nem szabadult meg a koronától. ☺

Mesterhármas

Kedves John barátom ír,
Szüleinek sokat ír,
Bús szívükre ez az ír.

Amikor kedves bicajom szerelem, A pohárba azzal tiszta vizet önt,
Hirtelen elönt a heves szerelem. Ha végre elmondja, hogy nevezik önt.

A szakácsnő reggel kiborult,
Mert a finom leves kiborult.

Tegnapelőtt igen letörtem,
Mert a kancsóm fülét letörtem.

• Micimackók
Elmentem a boltba elemért,
Elhívtam magammal Elemért.

Kitéptem ma a kertben a gazt,
Apa közben elfogta a gazt. ☺

•

Kora reggel kelt,
És evett egy kelt.

Márais sokk

Azt hittem, hogy az a fő,
Hogy ott legyen minden fő,
Ettől most a fejem fő.
•

Nagyapám igazi ír,
Naponta öt verset ír.

Nem baj, majd legközelebb…

Karneválra lesz majd fánk,
Csak ki ne dőljön a fánk.

Tetszik ez az új óra,
El is telt már egy óra.

Papa haja végleg ősz,
Mert beköszöntött az ősz.

•

Nokedlik

Ma édesanyámat meglepték egy szép köcsöggel,
Majd holnap összefutok egy hatalmas köcsöggel.
•

Nyelvelők

Ha az eső is esne,
Az nekem jól is esne.
•

Mától fogva neved Mátyás király legyen,
Bizony most egy fekete csík van a legyen.

Nyelvtörők

Birkózásban kifektet a tus,
A vívásban is szabad a tus.
Háborúban hátba vág a tus,
Azután kapsz egy váratlan tust.
András megvesz egy fekete tust,
Mikor pedig elered a tus,
Játszik egy boldog dallamos tust.

(kétvállra fektetés)
(találat)
(a puskatus)
(meglepetés)
(festék)
(zuhany)
(zenei éljenzés)

Szívesen tegezném önt,
Ha nekem borocskát önt. ☺
•

Künn a szemétdombon kukorékolt a kakas,
Isti lelőné, de fegyverén nincsen kakas.

Nyerő Hármas

Kezemben volt a villám,
S belecsapott a villám.

•

De jó ez a Sport szelet,
Holnapra mondtak nagy szelet.

A tanárnak mindig úgy köszön: cső,
Ezért másnap a fején kettétört a cső.

Okoskák

Ott repül egy fehér sirály,
Ez a buli nagyon sirály.
Katika utcájában van egy legény, ki derék,
Annyira bámulja, hogy már megfájdul a derék.

Bombázó nő ül a karosszékben, mi bőr,
Csak bámulom, nem tagadom, nagyon jó bőr.
A tyúk az ólban megint csibét költ,
Peti mellé ül, s erről verset költ.

Matyi még mindig nem tudja, hogy melyik a bal meg a jobb,
Mindig azzal hitegeti magát: nekem ez így a jobb!
Ami Peti szájából lóg, az egy pipa,
Nagy srácot játszik, mondja: már ez is pipa.
Nagyapja ezt megtudta, s tiszta pipa. ☺
Tanító néni a Karesznak folyton folyvást falaz,
S közben az építész tátott szájjal figyel, s falaz.

Joli az ablakra lehel,
S ráírja: Szeretlek Lehel! ☺

Kössétek meg az árbócot, kevés a csomó!
- De mivel kapitány uram?- Hát ott a csomó!
- De melyikkel, uram? Itt van belőlük csomó…
Így köszönök a néninek: csókolom,
Majd a párom összevissza csókolom. ☺

•

Piroska és a két farkas

Odadobok most egy követ,
Úgy látom, egy férfi követ.
Lehet, hogy a szlovák követ?
•

Mértékegység az öl,
Jó az az anyai öl,
Mely embert nem öl.

Rántott fahéj

Apa mérgében az asztalra csap:
Unom már, hogy folyton csöpög a csap!
•

Szerény Szófejtők Szövetsége

Ő egy tök jó fej,
Pénzt ő nem is fej.
•

Ő sohasem fél,
Megbízható fél.

Ó, milyen nagy kár!
Sok már így a kár.

Vadangyalok

Nagyon hasznos dolog az ár,
Akarok venni, jó az ár.
De előbb jött egy nagy ár,
Ezért nem lesz nekem öt ár...
•

Hőseink mind hová mentek?
Amit lehet, mindent mentek.

Az ember testében van sok ér,
a benne folyó vér sokat ér.

Vagányok

Csodálatosan néz ki a krémes, jó nagy szelet,
Vett is Pista, Évának csapja vele a szelet,
Repül a sütemény, csak úgy hasítja a szelet.
Erdő szélén gomba nő,
Mellettem egy bomba nő.

Lóversenyen egy halom izmos ló ugrat,
Barátom igy szólt: Pisti nyert!- s csak ugrat. ☺

Annamária hármat lép,
Jaj, kiált: leszakadt a lép!

Van egy sziget, hol sok a kréta,
E görög sziget neve: Kréta.

Csúszik a padló, Jani el is csúszik a vajon,
Jaj, valami nagy baj történhetett vajon?

