1. Kérdezem Szabit, hogy a holnapi babgulyás mellé
pogácsát, lángost, vagy fánkot süssek-e? Rövid
gondolkodás után közli: - Cukkíjit!
Az elmúlt 6 napban 7 cukkínit rántottam ki, aminek a
javát ő ette meg. És még nem unja....
Így történt, hogy végigcukkínizte a nyarat. Meg az azt
követőt.
2. Szabi nézi a falon a 10 hónapos korában készült képet:
- Anya, nézd, milyen cuki baba vojtam én!
- Tényleg, de nekem most is cuki vagy.
- Nem vagyok máj cuki, nagyfiuk vagyok én, nagyfiuk
nem cukik.
- Hát milyenek?
- Bátoj, ejőcsek, hőcsök .... vajakit megmentek, nadon
kicsit én is hőcs vagyok.
- És a Dani?
- Dani nadon cuki, kicsfiuk nem hőcsök. Meg kejj
tanítnom még.

3. Egy veszekedősre sikerült este után Szabi panaszkodik:
- Anya, Dani nem hagy autózni, nem tudok elmenni, mejt
utamba ájj, mindig utánoz engem.
- Azért mert szeret téged, veled szeretne lenni, azért
utánoz, mert te vagy az ő nagy bátyja, akitől
megtanulhatja, hogy mit hogyan kell csinálni.
- Nem vagyok már a nagy bátyja.
- Kicsim, ezt nem lehet letenni, mindig a testvére maradsz.
- De anya, nem jehetek öjökké!
- Én is mindig az anyukád maradok, és akkor is szeretlek,
hogy olyat csinálsz, ami nekem nem tetszik.
- Na jó, nem bánom, jeszek még egy kicsit.
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4. A fiúk a konyhában sertepertéltek körülöttem, míg a
vacsorát készítettem, . Szabi mondott valamit Daninak, aki
hümmögött hozzá. Egyszer csak Szabi panaszkodni kezd:
- Anya! Dani azt mondta, buta vagyok!
- Én nem hallottam, hogy ilyet mondott volna.
- Én hajjottam. Nekem jó a füjem.

5. Anya! Íjuk meg a Mikujácsnak, hogy hozzon nekem
tűzojtókészüjéket!
- Az a szegény Mikulás hogy tudna neked
tűzoltókészüléket hozni?
- Megveszi bojtba, beteci zsákjába, ejhozza nekem!

6. Este próbáltam sürgetni Szabit, hogy rakja már el a
játékait:
- Ezeket az apró játékokat gyorsan tedd el a dobozába,
mert éjjel rálépek, és hangosan fogok visítani.
- Mennyije hangocsan?
- Annyira, hogy nem tudsz tőlem aludni.
Szabi mérlegelte az eddig hallottakat, majd kibökte a
legfontosabb kérdést:
- És meddig tutujsz?

7. Dani nem igazán érti még a párkereső játék lényegét:
- Hol van a busz árnyéka? – kérdésre a válasza: Zsebembe.
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8. Zoli azt találta mondani, hogy akkor vigye el a róka az
utcán kóricáló tyúkokat, erre Szabi megszólal a hátsó
ülésen: - Akkor talán nem kellett volna lelőni, Apa!

9. Szabi: - Apa, miért mérges?
- Nem mérges, csak sürget, hogy induljunk már.
- Én úgy láttam, hogy nyügöcs.

10.
Társasozunk, Szabi felkiált a cél előtt: - Én fogom
meggyőzni a játékot!

11.

Csipog a mikró, Dani felkiált: - Kész a kájéd!

12.
Bolondozunk, úgy teszek, mintha meg akarnám
harapni Danit, mire ő: - Anya! Te vecéjes!

13.
Szabi fürdés után, pizsamában találta ki, hogy festeni
szeretne.
- Nem szeretném, ha összefestékeznéd a pizsamádat, most
rajzolni lehet még, ha szeretnél.
- De én tudok úgy festeni, hogy ne legyen festékes a
juhám!
- És mi van, ha nem sikerül?
- Akkor bocsánatot fogom kéjni.
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14.

Dani tapogatja a szárítón a nadrágot: - Kiszájadt?

15.
Szabi a gépnél játszik, mi többiek a gyerekszobában
vagyunk. Szabi elindul befelé, Zoli meg éppen akkor
megy ki. Szabi megfordul, utánakiált:- Ne kapcsold ki a
gépet!
- Nem akartam, mosdóba megyek.
Szabi a homlokát törölve jön oda hozzánk: - Huhh, ez
mejeg volt!

16.
Szabi keresi a kanapéra ledobott alvós jószágait, mire
mondtam neki, hogy már bevittem az ágyára.
- Ez nagyon jendes volt tőled anya!
17.
Szabi édesanyámnál képeket néz. Anyu sorolja, kik
vannak a képen: Papa, Neni, Sógi, Mama.
Szabi rámutat anyu kezén az órára: - Megkapom?
- Az egy női karóra, nem lenne jó neked.
Közben Dani is csatlakozik, s Szabi készségesen felsorolja
neki, kik vannak a képen:
- Papa, Neni, Sógi, Mama, női kajója.

18.
Szabi áll az ajtóban. – Mit csinálsz? – kérdem.
- Pszt.. madájlesen vagyok!
- És mit látsz?
- Két galamb egymást csókoznak!

19.
Dani nem szeretne bejönni az udvarról.
- Miért?
- Kejj büjjögni fákokat!
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20.

Szabi: Nem kéjem kocsonyát, ugjáj a szájamba!

21.
Zoli valamiért kiabált Danival, mire Szabi: - Apa jól
felhúzta a vizet!

22.
Szabi: Apa, ha meghaltál, kölcsönadod nekem a
juháidat?

23.

Dani, a nagybátyja szóra: - A Gáboj! Ki gáboja?

24.
Dani kifejezései: Akajom ugni! – ugrani akarok
Ugtam akkoját!- nagyot ugrottam
Ide mensz? – ide jössz?

25.
Szabin nincs felső, kérdem, miért?
- Feltöjöjtem vele a joghujtot, kibojította Dani.
- Miért a felsőddel??
széttárja a karját: - Nem találtam konyhatöjjőt!
Mire adok rá másikat, Dani is tépi le magáról a felsőjét:
- Én is leöjtözöm juját!
26.
Szabi játszik.
- Anya, megyek munkahelyembe, ecstéje visszaéjem.
- Mit dolgozol?
- Én vagyom kocsitanáj. Meg gyejekeknek tanitom: nem
szabad bubojékojni cívószájjal!
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27.
Dani siet a fürdőbe, szólok neki, hogy húzzon
papucsot.
- Mocst akaj picsijni fütyim!!

28.
Szabi: Dögöjjenek meg összes bogajak, csak kacicák
ne!

29.
Szabi: Anya, ez a te női cipőd? Ha nagy leszek,
szeretnék a feleségemnek ilyen női cipőt. Meghagyod
nekünk?

30.
Zoli szed a töltöttkáposztából. Dani: - Apa elkapta
gombócot!

31.
Dani miért sír?
- Fejbekondította magát!
- Mivel kólintottad magad fejbe?
- Asztajjaj.
32.
Szabi nézi a feladatlapon a seb szóhoz rajzolt vérző
ujjú gyereket.
- Mi töjtént veje? Méjt sérült meg? Hol az anyukája?
- Elment sebtapaszért!

33.
Esti mese Szabi módra:
Egyszej voljt, hoj nem vojt, vojt egyszej egy tojás.
Kisbaba vojt benne. Ejjopta a fajkas. Odament a kismajac:
- Én tojásom!
- Nem, enyém! – vecekedtek.
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Kismajac megjúgta a fajkast. Eljepüjt, beje állatkejtbe. Ott
vannak állatok.
Kismajac elvitte a tojást.
Tök jó mese volt? Jövid mese vojt. Mondok másikat.
Dínós- poliposat, jó?

34.
Szabi érdeklődik, hogy szálkás- e a hal: - Tű van
benne?

35.

Almacsutka Szabi szerint: csont

36.
Szabi: - Beszéljünk Pókemberről!
- Mit tudsz róla?
- Hős. Felmászik ablakon, kimenti kicsi- naggyejeket,
kutyát is.
Josszakja hájót lő!
- Honnan tudja, ki a rossz?
- Csak úgy tudja, van okos feje!

37.
Szabi: - Varázsló vagyok, teljesítem 5 kívánságodat!
- Azt kívánok, hogy a Szabi papucsban legyen a
konyhában!
Megfordul, indul papucsért, közben dünnyög:
- Elpazaroltál egy kívánságot, meg is kérhettél volna!

7

38.
Szabi: - Dani megőrült, úgy viselkedik, mint aki
elment otthonról!

39.
4-es számot látunk. – Ez milyen szám? – kérdezem.
Szabi: - M2! (a távirányítón akkor még a 4-est kellett
megnyomnia, hogy az M2-n tudjon mesét nézni)

40.
Szabi: - Katona vagyok, katona mit tesz?
- Mit?
- Dolgát!

41.
Szabi: - Mi leszel, ha nagy leszel?
Dani: - Ojvos jeszek, akkoja jeszek, vizsgájom jányokat!

42.
Megígértem Szabinak, hogy kap a törött helyett
másik „munkáskalapot”.
- Szabi: - Köszönöm szépen anya! Tudtam, hogy bízni
fogok benned!

43.
Szabi miért nincs rajtad nadrág?
- Festékes lett.
- ???
- Mert nem zártad le rendesen a fekete tetejét.

44.
Dani ásott egy gödröt a kert szélén, majd közölte:
- Elfájadtam földmunkába!
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45.
Dani a spagetti előtt szeretné megenni a jégkrémet,
mire Szabi:
- Én nem keverem föl!

46.
Szabi elcserélt Danival egy almás cukorkát epresre,
majd hirtelen megrázta a kezét:
- Öjöm veled üzletelni!

47.
Szabinak tetszését fejezi ki, hogy kibontva látja a
hajamat: - Anya, jól néz ki hajad kilógatva!

48.
Húzom a rétest, Szabi bejön: - Tök jó éttejmet
csináltál a konyhából!

49.
Szabi focit néz: - Hajjá sájga! Újisten! Ne a pijosak
győzzenek! ÚjIsten, máj csak 6 pejc! Hajjjá sáájga!
Győzzél! (fehérek- pirosak játszottak egymás ellen,
sárgában csak a bíró volt)

50.
A mesében két fiú csúnyán bánik a lovakkal. Szabi: Ezek gonoszok!
Dani kontráz: - Meg josszak is!

51.

Dani a sziréna szóra: ki riasztotta fel csengőt?
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52.
Szabi élvezettel fogadja a névnapi telefonhívásokat,
ilyeneket mond a telefonba:
- Máj összes felnőttel beszéltem!
- Most le kell tennem, mert más is hív még!
- Még pihenek, névnaposokat nem szabad felkiáltani.

53.
Dani köszönti szabit, énekel (a Halász Jutka féle
születésnapi dal dallamára): Boldog Szaaabócs, boldog
Szabóócs, máskoj is jegyen!

54.
Szabi: Anya! Ez olyan finom, te fognál győzni a
főzőcskés műsojban!

55.
Hol van a rajztáblád?
- Szabócs ejtüntette.
- Szabi eltüntette?
- Iden! Nadon is!

56.
Szabi: Úgy fogok visejkedni, nem aludt macsával!
(értsd: Szépen bánik Danival, hogy az ne karmolja meg)

57.
Zoli hazajött, összepuszilgatta Szabit, aki kicsit tűrte,
majd megszólalt:
- Azért nem kell túlzásokba esni!
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58.
Szabi: - Összes házt körülvettük, tilos bemenni!
Szörnyek vannak a szobában!
- Milyenek?
- Igazi játékszörnyek. A ti szobátokban már elintéztük,
nem kell sokat várnod, ígérem.

59.
Dóra mesében kérdezik, hol van az erdő a képen,
mire Dani: - Árnyékba!

60.
Szabi farmosat játszik: -Eggyedik feladat,
megszüretelni a tehént!

61.
Szabi: belegömbölyödtem a takaróba!
(belegabalyodott)

62.

Dani vette fel a telefont, hozza: Éjdekej a mama?

63.
Szabi ovi után rögtön enni kér.
- Nem uzsonnáztál?
- Nem kértem, mert belegöjbüjt a pajacsicsomleves a
pocakomba. Hájom adaggal ettem belőle!

64.
Szabi: - Engem egyszer megcsípett darázs Mozsgón!
Csöndbe bebújt hátam mögé, úgy csípett meg!
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65.
Szabi szeretne egy kést a konyhából.
- Ez katonai kés?
- Nem, kenyérvágó kés.
- Ez katonai kés?
- Nem, ez egy recés kiskés.
- Ez katonai kés?
- Nem , ez vadásztőr.
- Ez katonai kés?
- Nem , ez éttermi kés.
- Jó, akkor éttermi katona leszek!

66.
Dani próbál nekem kedvet csinálni a
szalonnasütéshez: - Ha sütünk szajonnát mégegyszej,
leszek a testvéjed!

67.
Kérsz inni, Szabi?
- Most ittem vajázsitajt.
- Mi volt benne?
- Kaki.
- Nem hiszem, hogy oltotta volna a szomjadat.
- Oltotta.

68.
Fura hangja van a kisautónak. Dani: - Nem jó a
hangulata!

69.
Dani nagyon keveset tudott egyszerre kakilni.
Megnézi: - Ez még nagyon picike. Hol az anyukája?
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70.
Szabi enni kér, ahogy hazajött az oviból.
- Nem uzsonnáztál?
- Nem.
- Mit csináltál helyette?
- Ettem pizzáscsigát.
- És az nem uzsonna volt?
- Nem, tízórai!

71.
Szabi az Isten háza kifejezést hallotta a tévében, majd
este megkérdezte: Néhány házat Isten épített?

72.

Anya! Az Isten termesztett minket?

73.
Szabi érdeklődik, hogy a bárányhimlője elmúlt-e
már: - még fertőző a baktérimumom?

74.
Dani fetreng mellettem az ágyban. – Bocsánat,
hasbarúgtam melledet.

75.
Szabi bárányhimlősen nem ülhetett be a traktorba,
mert a bácsi nem tudta, volt-e már bárányhimlős. Szabi
megoldása:
- Hívjuk fel anyukáját, és kérdezzük meg! Kérjük el az
anyukája rendszámát!
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76.
A tévé reklámban kérdezik: - A mosógép tisztítja a
ruhákat, de ki tisztítja a mosógépet?
Dani tudja a választ: - Anya!

77.
Főzök. Bent eszetlenkednek, veszekednek a fiúk.
Szabit leültetem a konyhában, Daninak bent kell
maradnia. Egy perc múlva Dani reménykedő hangját
hallom az ajtóból: - Engem is kizavarsz?

78.
Szabi kutyákról mesél: Turbónak van barátja, nagyon
huncut vele!
- A mamáéknak két kutyája van?
- Nem, Nínó szokta néha mindig elhozni. Szerencse, mert
Turbó nagyon várja!

79.
Szabi: - Kérek játékból pálinkát!
Töltöttem neki egy kupicába bodzaszörpöt, nyújtom felé,
mire ő: - Szolgálatban vagyok.
- Akkor nem is ihatsz.
- Ja nem, előbb iszok, aztán megyek szolgálatba!

80.
Szabi már óvodába jár, most Dani maradt itthon a
bárányhimlő miatt. Szabi megjött az oviból, kérdi:
- Megölelhetem Danit?
- Persze.
Dani: - Fertőzök. Beteg leszel!
-Nem leszek, már voltam, van rajtam védőpáncél!
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81.
Dani: - Megöröklöm Szabi pocaklisztezőjét! (mentolos
hintőport)

82.
Dani vontatmány nélküli nyerges vontatót lát: Levették telipociját!

83.
Összepakolás Szabi szerint: a nappaliból beszórta a
szobájuk padlójára a játékokat, és egy keskeny ösvényt
rugdosott a szekrényig. Szóltam, hogy ez így nem lesz jó.
Szabi: - Ne pakoljuk össze! Felejtsd el! Szépen egyenesen
kell menni!!

84.
Dani kérdi, miért nem ehet bent.
- Na, miért nem ehetsz bent, mondd meg!
- Kiugrik ennivaló tányéromból.

85.
Szabi: - Anya, Dani ráállt koszos papuccsal a
nadrágomra!
- Apa, Dani ráállt koszos papuccsal a
nadrágomra!
Dani: - Na, mindenkinek elmondtad?

86.
Szabi: - Mama, találkoztál a Mikulással? Hogy
sikerült? Képzeld, bekukkantott a Piroska mamához is!
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87.
Szabi: - Tűz van a konyhában! Elhagyni a helyiséget!
- És miért nem oltod el?
- Én rendőr vagyok, csak helyszínelek!

88.
Képzeld, anya! Ma nagyon jól sikerült az óvoda, a
Jutka néninek csak egyszer kellett rám szólnia alvás közben!

89.
Végre mindkét gyerek lefürdetve, pizsamában.
Döbbenten látom, hogy Szabi felhúzta a terepszínű ruháját a
pizsi tetejére. A magyarázat: - Riasztást kaptam!

90.
Házikót csináltuk egy nagy kartondobozból.
Szabi: - Anya! Most már nem kell a ti házatokban laknunk!
- Akkor csönd lesz nálunk?
- Azért kihallatszunk!

91.
Dani: Anya, neked mi a jeled?
- Én alma voltam az óvodában. A Gábor meg körte.
- Most is az?
- A felnőtteknek nincs jelük.
Szabi közbeszól: - Igen, csak rendszámuk!

92.
Zoli csiszolja a fát, Dani megfogja a végét: - Én fogom,
te sikálod!

93.

Dani új szakmája: szupejhős tűzojtó
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