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Ez anap volt. Mentőautó jött érte.
Ez a nap a világot kettétépte.
Jött a mentőautó,elvittékinnen.
E naptól kezdve megvá|tozottnrinden.
Egy kemencébetettékdrága testet,
Melyből fekete por lett, elégették.
a világot ésidőt
$ettétépték
Es minden más lett, amint volt azelőu.
Minden múltlett, amelyben addig jrírtarn"
Most csak ténfergekebben a vilfuban.
Nincsenek ésa semmiségbeestek
A meghittbeszélgetőscsendesestek.
A múltkcidébenVeszett
el aZ apad'
Egy kidőlt diófa árnyaíalatt.
Szemébenkihunytak már a csillagok'
A ffnytik megtört ésegyedül vagyok.
Ami azelőttvolt, minden csak emlék,
Úgy fudnak ffijni a kiürült esték,
olyan komorak. Mi, ami johet még?
L.M.s.
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Fehérfelhők kozött a nap az égen
Lustán sétál,énálmodozva nézem.
A ffik közott játékosszéloson'
Eleten,halálon elgondolkozom
Hatvanhétévigvoltál a mindenem'
Hetedik éve,hogy túlvagy mindenen.
Énmégitt vagyok ésrád emlékezek
De készülődom,hogy utánadmegyek.
Csak vár mégrám az utotsó nagy birok
Amiben tudom,hogy győzni nem bíroh
Mert fudom, hogy kilátástalan a harc,
A világ tÖrvényeabinos kudarc.
A végsőeredménynem lehet vitás,
Elment előttem olyan sok annyi mas.
Nem kellettek már ennek a világnalq
Szétszóródottndykon miísokj rárnak.
A mi életiinknekhbtvanhétéve,
Belekerül a porba' Semmiségbe.
Te voltál barna lány, aki megérte,
I)e mindennekegyszer eljön a vége.
Teneked mégeú"a versetkörmölorn'
Mert kövér abánat' sovány az oröm.
Köszönöm neked a hatvanhétévet
Veled töltöttem e|,ez volt az é|et.
Volt, megsziint' belőle semmi nem marado
Az égentovább is sütni fog a nap.
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L.M.s.

Esik az eső...
Ütot ésbámulokki az ablakon.
Az eső esik,konokul,monoton.
Komor felhők elrejteuéka iiapot,
Csak fáradtaniilÖk, magambanvaryok.
Homály van.Kibámulok az áblakon.
Az életen'sorsonelgondolkozom.
Hétévevolt. Azótaminden változott"
Aki a tarsamvclt, hétévehalott.
Azőta olyan tiresekaz estek'
-'. ..
Némanosonnakésa mirltbaesnek.
Végtetenbe
nyúlnaka délutanok,
}Iegkopottakmár a meghívottálmok"Es masoklettek"mint voltak azelött
Csak learatjákaz elszáradtidőt.
Virágaimathipbukeresem,
Ugar lett a flol{em,semmisemterem,
Virágaim' alnelyekegykornőttek
Mégegy magotsemhagytaka jcivőnek.
Elhervadtakénis hervadokveltik.
Mindenütt homály van ésa nap se siit.
Csak Íilök, kibámulokaz ablakon,
Az esö esik konokul.monoton.
LM.s.
2Ü06.ü5.
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TavasZ van újra
Tavasz van újra,virágoznak a fák,
De te már nem &zed azok illatát.
A madarukis boldogan dalolnak,
De te nem hallod, hétévehalott vagy.
Barna kislány voltál valaha régen,
Sétálfunkboldogan,akéz a kézben.
Az évekmentek ésújabbévekjöttek,
Fiatalasszonylettélmajd idősebb.
Voltál ésvelem éltélvalamikor,
De most az urnában vagy fekete por.
Sziilettink, élünk.Eznem volt semmi ffifoo
Csak egy céltalanésfutó |áúogat,ás?
Jöviink, eBY pillanatb an taLánvártak.
Mi értelmevan a látogatásnak?
Akad benne kudatp ésakadhat siker,
Öröm is, de bánafibl fizetni kell.
Voltam egykor boldog énis, meglehet,
Ezértameddig élek,Íizethetek.
Tavasz van újra,virágoznak a fák,
De keseninek étzemaz lllatát.
L.M.s.

Esti mese
Furcsa színevan aZ alkonyi égnek,
pirosrózsák égnek,
A messzeségben
Masik oldalán oson a szürkeség,
Keveredik a rózsa éssziirkemég
Éselboritjaazegetegészen,
A fényj átékéLt
álmodozvanézem.
Ameddigmegnem érkezikaz est,
Az alkonyateryszeftemesélnikezd.
Mesél,mint anyáma konyhábanmesélt
Az ebédillata aradtszerteszét.
Énhallgattam anyámat,szájattátva,
Későbbmennikellettaz iskolába
Ésvégelett a konyhaimeséknek
Nagy bettikkeljött helyettÍikaz élet.
Felnőttem,elkezdődöttaz i{úkor,
Ésery barnahajú
lány várt valahol.
Egy barnahajú
tiny, kit énis vártam
Ésa boldogságotbennemegtaláltam.
Mindez már kilencvenéveskoromra'
Már úgyhangzik, minthacsak mesevolna.
Mert ami volt, mára puixan meselett
Ésa szobárarátelepszi(az est.
A barnalánymeghalt,nincsenmár sehol,
Mar csak az urnábanvan feketepor.
Ésez a végeaz estimesének.
Szépmesevolt. A gímeaz, hogy élet.
L.M.s.
2006.03.
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Töprengés
Megsziilettem.Akartam?Nem kérdgzték.
Ury gondolták,hogy próbátjak szerencsét.
Megismertemezta világotlassan,
Es elégfurcsaságottapasztaltam.
A legfurcsábbbennemagaaz élet,
A többiek jóformán semmiségek.
E'lek gyanútlanul,egyszeffevégem.
Egyszerűneklátszik, de mégsemértem.
voltam,
Egyik percbenvagyolg azutÍtn
Lenne mégdolgom,de leesektroltan.
Elet éshalál' nem fogia fe1.az ész,
Voltaképpenmire való tz az egész.

Barackfaviráe
Régibarátomaz öreg barackfa
Már régennemteremryümölcs Serajta
Ugy látom, elszaradtmar mindegyik ás'
De mégkinyíltnéhánycsenevészvinág.
Miértnőttetek,ínégmit is akartok,
A zord ba|áL|a|
megvívnia harcot?
Az utolsó percigell\kezni kell,
Akkor is, ha tudjuk,ndm lehetsiker?
Csenevészvirágok,mégisaZ étet
Mutatni akartoh mégvalami szépet?
treg barackfacsenevészvirága
hiába.
Lehullotok.Talan mégsem
2006.04.

L.M.s.

Képek
Már alváshozkészülődneka fényelq
Amikor estea szobádbalépek,
Hogy a sűrűsödő sziirkehomi{Iyban,
Ami nincsen,már csakvolt, újralassam.
Éskavarognakelőttema képek,
Mi |egyen,amit most felidézzek?
Melyik az, amely legkedvesebb,talán
Az a mosoly arcú'hosszírhajúlány,
Ki alkonyatkora jöttomet viírta
Es ha beléptem
náluk a szobába
Az édesajkát már nyujtottanekem,
Illatosvirágkéntnyílta szere|em.
Yugy azif1ű asszony'ki feleségemlett
Es kezdtiik egytitta boldogéletet.
Akivel nem volt hétkciznap
csak tinnep
Éskarjábanringattagyermektinket.
Yugy az évekmultán,mikor idősebb
Es az unokáinkis sorbanjtittek
A csendesedőnyugalmatkeresve
Békénbeszélgettünk,
hajött az este..
Boldog képekésmár minderyik ott van
Csak az urnábaÍ|,
a feketeporban
Ésa szívemb
en azezernyiképmég
ElborÍtjaa szobéú
a sötétség.
L.M.s.
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RádÖbbenés
A sors hétéveelragadotttéged
És azőtamir csak magÍtmbanélek.
Úgy szívenütött ésbevallom sírtiam,
A valósággal a harcomatvívtam.
Fegyverem volt, az álmok ésképzele!
A valón ezekkel győrÍÍnem lehet.
Az e|múltévekknjőzanitotrak,
Bele kellett törődnöm, fudoffi, hol vagy.
Rájottem, hogy hiába kerestelek,
Mert a valóságot számiizni nem lehet.
Elfaradtam, megtörött vagyok, oreg
Es mi az,arrtimégenftÉ.rr'jöhet?
Nem kereslek ésénmegyek utiínad,
Tudom hol vagy éstalan megtalállak.
L.M.s-

200ő.05.

Nyárvége
panaszosanéshalkan
Egyhangúan,
Folyik azeső, az estelangymeleg'
Sír,mirrta kisgyermekelfaradtan
AZ éjfolelé,amelyközeleg.
A nyár ünnepe,elf;íradtaz is,
Koszorujáthervadtkezébentartj4
Most eldobjafonnyadtvirágait,
Meghajolfflve, hullni akarva.
NekÍinkískoszorúvolt a szerelern'
Forri nyárünnepenlánggal égett,
Utolsi tánc feloszlottcsendesen'
Esö esik, futnaka vendégek.
Ygyi' ezekaz elfonnyadtdíszek
Es elhamvadtpaúasa szégyenünlg
E komoIy éjszakánhagy már minket,
Hogy a szerelmünktőlbúcsút
vegyünk
Irta:HermannHesse
Németbőlfordította:L.I\{.s.
2006.04.

Ejjel
Rigóénekkel ésalkonyattal
Völgyekbó| az éjjelmegérkezik,
A fecskéket,hosszúvolt a nappal,
Elfaras úattaéspihennek itt.
Az abIakonát elfojtott hangon
Szól a hegediím,mint enyhe vonás
Szépéjjel'te megérted.edalom _
oreg dalom, dalomat tehozzád?
Egy nyájas zizegéstktild az etdő,
Amelynek mosolya szívemigér.
Halkan, barátságoserővel jő,
Gyóz a Szururryadas,
álom ésaz éj.
Írta:HermannHesse
L.M.s.
Németbőlfordította:
2006.04.

Magányos éj
A testvéreimti legyetek,
Szegényemberekkcizeléstáv*l,
Akiket messzecsillag hatarol,
Álmotokbanvigasztnyerjetek.
Ti némarr
ésösszekulcsolva
Sápadtarra csillagoséjen,
Sovány szenvedőkezetektarfv4
Akik tűrtök ésvigyáztok ébren.
Szegénybolyongó gyiilekezet
Csillag nélktilhajóval j rártok,
Velem egyesültidegenek
Kö szontéSemvi szonorzáfrok|,
irta:HermannHesse
Németbőlfordította:
L.M.s.
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Dal
Mondtam a szívemnek,a szegényszívemn*k:
A szeretojétszeretni eznem elég?
Es nem látod szüntelen cserélnimég,
Vágyak idejéna boldogságelveszett?
Ő retettenekem:ezelégnem lehet,
A szeretőjétszeretni nem eilég;
Es nem látod, hogy sztintelencseréInimég
Visszaadja édeselment örtimokst?
MondtÍtma szívemnekoa szegényszívemneko
olyan sok a szomoruságr eZ nem elég?
Ésnem látod, hogy szürrtelencserélrrimég
Nem találni a fajőalmat. mindegyiket?
o retettenekem,.ezelégnem lehet,
A sok Szomoruságból ennyi nem elég
Ésnem látod, hogy szüntelen cserélnimég
Hoz draga Szomoruságot,elmenteket?
Irta:Alfred de Musset
Franciából fordította:
L.M.s.

2006"0s.

KARPATALJA

CSILLAGA

Barhol is élsz,egyszererrea tiíjra
utazz el: szépség-dús,
s titkok hazája
&{ásí* a lrold,rrrintmiísutt'én*kében
banatis bájos,gyÓ'ngyruhásreményben,
s hajnalokbanpiros lovak sÖrénye
larrgolszírrta mégbibiskoló égre,
s búcsirzócsillag csók-pillanata
döbbent szivet:a Világ Csiltaga!
Ilyen tájateddigseholsemláttam.
Folyók tobzidnalrszivárvány.csodákban'
eziistzengéstadnaka hegysttétnelq
Íbnyökberrnrélység
ésmagasság:léIek.
Kiilrinös fötd! Akárcsak Csillagábar'"
n5trgalmábaÍ}
is elszallnikészszámy van.
Arany tucsktikszórna}rszikrát a réten:
gyuljonalkonyimesékberr
Szépség.fíiz
!
Az estékillatban,sziromkehelyben,
s az gÍnberhelyettelhínődscsendben
mariségena világ-jelmaga:
Kmpátalja fenséges
Csillaga
Tavaszkore táj mégszebb"mint a nyitrban:
határtalanban
viráglobogasvatr,
ffi' fa bokor,újultkristályu ének
nrutaterdőt' rétetfellrőt:Egészet .
kis ékszerekbőlosszeállaz Ékszer,
S messzeséget
koronazMesszeséggel.
S isze oly szép'mígpirosatkeverget,
s barnátztlldjébeballagó hegyeknek!
Majd sárgafiittyent,jÖn ftggonytiseső,
s kÓd, a csúcsokkozt furaneltekergö,
szürk{n1ógvízbekis törpek szaliá114
s a Felejtésemlékezika Nyárra.
Milyen tele?Az EtmúIas- Íbhéren'
szépsegtisztan,
ha nap kisiit, a fenyben.
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Alszk a medvebrummosbarnalénye,
s nyelvénmálnaszemalomédessége.
Azét|y álom, kit csak érzetéltet
csak szín,csak szél,csak fel nem ismert é|et.
Az észhiú,de a szívoÍfkorkérdi:
nemjobb csupár csak érzetekbsn
éIni?
Ám ax is láttam:hanyanmeg sem értik
se tlr'tenetÍikelejé{se vggit'
az eddigit! Múltj']k. Igazatadrrak
gŐgtisukrenak, butítottmagyarnak
GyTgyits sebe| sajgó emberi|elke|
LáthatatlanYarázslat! Ésszerelmed
mutassafel szívekneka Csodát:
Megértés,
Békeközös Csillagrít!
Le|kes Mik|ós

FEHER IIYGEK
Fehéríngeklángolnakát a múltbót.
Felffnylik régvoltvirágdal.sziget.
Azt kérdezed:
tinnepvolt-eaz tinnep, .
vagy csak szokáshozotttij szÍneket?
Rem*nyvolt csak.Ünneppé"
sajnos"nenrleÍ|
de te csakhidd, hogy egyszerlesz talan
{urnep,kézfogas,holnemvoltmeséberr"
s ponrpásebédaz iinnepasztalan.
Ü**p nem vo|t.Szokasvitetettziszlőt,
amely.,előbb még,reméltszepidőt.
S akik vitték?Nemegyszerletagadjak
azt,hogy vittéh - a volt-zaszlóvivők.
Énazt íromcsalq ami volt. Az iinnep
nem volt az, mégisvírágillatok
egy fehéringetolykor áttileltek, s ma már nem ismertbékehallgatott'
Hallgatott,s máris árny uszotta csendre"
gondoknéztekat ág.résekkÓzot!
hangsortkopogcttharkály oreg far4
s egy kiáltassal továbbktiltoz<itt.
Ünnep nem l'olt' - de ürrnepetakarfunlg
olyad nelye{ nramár senki Semer:
kozös asztaltol.ykor.- ésközÖs békét
múItós jelerrsziv.enekeivel.
Fehéringek langolnaliát a multbóI"
ésönmagamnakmégemlékeze.m,
nein szépitön, . de nemis nregtagadva
piros hittel csillagoséletem.
Lelkes Miktós

FEJFA
mind raszakad:
Az eÍnberre
á|mq útjqa frld az a csillagis'
Yégti{.Még
amelyetörokölt.
Aki kifosryu az se lesz
boldog, mert nem lehet"
hisz végÚlra is rászakad
koldus rírnyéka tett.
Fejfa van,nincs, oly egyremegY!
Egy Jel van csak:Idti, e pusztrrló.e születő,
megértő,kétkedő.
Err mar a multarndúdolom:
virágszél.vittedalt,
mely addig szépmígfenyt imá{
pirosanfiatalt.
Szélvitteszó, szélvittedal'
szélvittenincs.hazárn'
rnúlttálobogottboldogok
volt zaszlókhajnalan!
Az énfejfám - a Goadola|
pusztrrlónis örolq
síró síronszélhagytaszó,
holt szíweköltözött,
a

de emlékberqmely visszanéz,
olykor Idö remeg,
s hitetlen Egnek felmutat
Csillagiel-gyermeket.
Helyettemrbjfam visszanéz
mikor miírnem vagyolc:
megnö azldő gyermeke,
s örÓmpirost ragyog!
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Térdelnekmegtértistenek
akkor elébe"mind'
s konny csillogja,gyönytirűszép,
Lelkes lt{iklós
álmairrr'átmainlc.
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EMLEKEK
Emlékeimmiir darabokrattirtek.
Egyiknek árnyán fenycsók felragyog.
Tó tÍindÖktil
masikon,s pici arnyak
sietnekrajta:sÖtét
csillagok
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fufájusvarr.Megleng akác giccsvirágE
szerénységgel
hivalkodon fehér'
s aranyhanggyűrűthuza hallgatiisra
tavol toronyharang|a:itt a dél.
Nem délnekemmár id$m:életemnek
alkonyon tuli estéjeeleÍi'
ésvisszahúzolykor, halshajolnék
ttirtvilághoz tirt emlékeimért.
Ern|ékeivelvan ki hitte|játszik,
s képzeli:mindeznrastis érdekel.
Err is játszom.de kozbentudom:jatélL
alrolmosolyracsuparrkőnny felel.

I

A tó égigszall. Nedvescsendaz erdőn.
Halott.magammalelbeszélgetek.
Ujjainronpirosjátékbolrócvan,
bábkén|s a kilr1rezi$ zÖldátnevet.
Az embcrvégülmindenkitőltavol.
Széttörtvilágban emlékdmaboli'
de lehajolniértiiktort világ}roz
olykor nehéz'tejátékoshalott!
Lelkes Miklós
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Le|kesMiklós: Vadászatok
Gyermekkoronrban"az otvenesévekbeqnagyonszerettemvolna vad:ászni:igazi vad.r1.rtrlra
igazi vaddisznóra' igazi vadászpuskával.Ez akkor nem adatottmeg nekenl az alábbiak
hianya míatt: igazi vadnyirl, igazi vaddiszó, de tegföképpenaz igazi vadaszpuska Ám
vadászatilehetőségenr
nrégsemekJ<or
érteel a mél3pontot'
mivel volt egy kitűnö légpuskám.
A kertetkineveztemA&ikanak" öcsémetkineveztembennszülött négerszolgi*nalqkedvenc
pedig oroszlánnak.Hungarybannrindencsali kinevezésdolga"tcsenr feketére
nracskánl.iat
való benrazolasa/hogy igazí négerlegyen1 nehézségekbe
ütközÖtt, de macskánk ne,m
tiltakozottoroszlánnávaló kinevezéseellen,nrivel nem látott a jÖvöbe, legalábbisezüttal.
Az oroszlánvadászatmeglehetősenegyszerűmiivelet. A négerfeg3werhordozóhordozza a
puskát és felkrrtatjaaz oroszlánt, a fehérbőriioroszla$vadaszpedig nregltivi az ar*szlánl
N.enr,nem lelövi' nrertakkor másik oroszlántkel}keresni,a szomszédmacsk.Íja
p**ig nriír
ismertengem,oroszlánvadászként.
Meg, sajnos,a szomszéd
is.
Ha valaki Nagy Hunrarristanaknevezrle'aligha tél'ednesokat.Nenr kis olónrgol1'óttettenra
légpuskába,hanern rrradarbogyót.Hurnánumból, azaz macskiinurnffil. Vama}i azonban
L nagyon kérryesnyiva}iolók! Még az a kis bogyóÍi'tés'
ami, ha egy kizepm nréretiibunkóval
való fejbeütéshez
hasonlítjuk,szintesemmi,mégaz is rra késztettea cicát' hogy panaszosan
Íblnyávogjonés sötét bokormélyremeneküljon.Gondoltam:
utmtamásmm, mivel a cicitt.
LI vagyísaz oroszlánnákinevezettetjogos zsákmányomnaktekintetterrlde nernmindig az e|sö
gondolata leg|obb.Utóbbi okbóI a masodikatkövettem: négerszalgrimktildrem uui*a akí
L- elöbb megtagadtafehérbőrtÍségét
feketéreváltani' de ezt a parancsommiírnem merte.Ki is
búztaa cicát, azaz az oroszlánt, de... no, szóval, vannakjobb esetek"meg balesetek,de
utóbbiakrajódoldatot lehetkenni, az kellően csíp.
I
Később a gyermeklrorelmúlt,nem is tértvissza, de az i.qazivadnyulra igazi vaddiszrroravaló
vadászat vágya, ígazipuskával, kicsit igen. Számbavettemmi minden kell hozzá: 1. pénz
tL- puskára' 2. pérz töltényekre, 3. szétzszéaalékos
poltikai megbízJratosághogy az ernber
engedélyt kapjon puskavásárliísra,4. vadiísztiírsasághoz
iranttó felvételi kérelem, 5.
mindenfeleűrlapok kitöltése, 6. szűkebbértelembenl'ett vadászatmellett mindenfélenem
Lvadászatinrrrnkákvégzése
a vadásÍarsaságkeretében.
nrert:l.
Kezdett a dolog ne'rntet-szeni"
n€m volt pénzem puskara 2, toltényekreseÍn. 3. utalok kérelmetírnl 4. ürlapok
L- lbrmarryomtatványok
kit0ltésétgytllolom' no és 5. ha egyszer vadász vagyo}<"
akkor a
lnadaszata feladatom' nem példáulvadetetéstéterr"
minden vad keresss meg táplalékftt'énis
azt csínálom.Egyedtil politikai megbízhatóságomá{lt. szerintem"szi|i*rdlábakon- de még
n,za| is úgyvolt a dolog,hogy innen is fujlrata szél,meg onnanis, ésnem csak erdőn-mezön.
Sebésztanar
barátom'persze, vasaroltpuskát, nem is egyet"mutogattais büszkén"de nem
irígykedterqmert /ez már későbbvott/ addigramár énis áwáltozram=Nagy Humanistából
Még Nagyobb Humanistávit.Nem éreztemvágyat sze*uény
vadru.u| vaddismi lelövésere.
Sőt! Addigra nrár a vadászkalap mellé odapreparáltvaddisznósörte vagy fácántoll sem
tetszettarrnyíra.
Megiegyzem:sebésztanin
barátomnagyonjó sebész,betegeimind-mindéletbenmaradna|g
ígyérthető,hogy időnkéntegy kis pusztítasra
vág1.r1t.
Az érző olvasó ntost, gorrdolom,elkezd szánni" hog'v íg}.úg}',szegéayember sohasem
vehetettrésztigazt vadászaton'nem lőhetettígazípuskáva| igazi üyúlÍ4igazi vaddisznóra.
Nenr egészen
ez a lrelyzet.
J

J
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Sol#le vadászatvan. Átvitt értelembenvett vadászdon késöbb r€szt veüemnha nem is úry'
atrogygondoljak.
Én voltam a vad |ezze| az angy'alvelí.dséggel'de hat Hungrybmt, mint fentebb mar 'r
mindencsak kinevezésdolga!/-,.'
megiegyezterr1
Meg is lóttek, de elmenekÍiltemsebemme|az é|etsűrüjébe.ott' a körüknenyekhez képest'
tortretoenvagyok /mivel tűrnöm kelV, csalr arrafelénagyon híg a leves. Érthetö, atrogy a
mondastartja:''Szegényembervirue| frz."

j

' LelkesMiklós:Gombák
, A gombakat igen kedvelem. Jópofa fickók, ha olykor morbid is a humoruk. Koriin
megismerkedtem
velük' ami - kozvetveugyan - a bombaknakkiszonhetö.
I.le kapd fel a fe.jed' olvasó' hogy eZ lehetetlenség!igy vo[t' ignris. igau,
családttirténetrirrkben.
A bombakelől, melyek melleslegszti{eimh:izátis hriztatanitották"
a
második vílágháborubaqnéhanylrónaprE a budai hegyekegyik turistaluízíba
menekilttinh
erdők, rétek, virágok, gombák' madarak csodaszép világanak szonlszédságába.Itt
gombasztunk-gombászgatturrlt
is' Kisgyermekkoronrszépemlékeikozétartoznalia gombák:
fanyőgomb4 csaszargomba,vargánya,nagy ózlábgomb4 ga1arnbgombák...
Azokra a csopp
réticsiperkékreis mint kedvesgombácskákraemlékezemvissza
Az idő kerekeforgotttovább' akar megemelték
elötte kalapjuk egyes gombák"akár nem. Az
Ötvenesévek első felébengyakran káderezttinkgonrbákat:alkalmasak.e,n:egtríz}atóak-e
kiválasztasra'magasabbhelyre, mint pédáula tűzhelyenlevő se'rpenJ'őbe,
letesesfazékba
''nem
kcizel a tuzhLz? No, egy gomba senrmertemondani"hogy ö
a néphasznosgonrbája.'!
/Dícsérettikre
legyen viszont az, hogy most, a rendszerlóváltasutárr'sem hazudoznalrösszejelenti kosárbacsak azok kerÍrlhet1ek
vissza!/Am a felemelkedés
első lehetőségét
a családi
gombaszásnál, amelyek megfeleltek az előírt" szigoru káderkövetelményeknek.^z
előírásokatszép,színesképekkelillusztrált, gombaétrendpolitikai
ktinyvecsketartalmazt4
buszkecímnrel:EHETO ÉstrdEncps GoMBÁr. Úgy gondoljátok talrílócím?!
Nos, én nem gondolonl úg.y..
ElŐszor is: MINDEN gomba EHETO, csali rrénrel1.-eknét
szarnolni kell elfogyasztásuk esetlegeskcivetkezményeivel.
Masodszor: NINCS nrérges
gomba.Nem a gomba nrérges,hanem a gombaszedoaz, olykor föleg lra rremtalalt elég
véleményeszerint nytrgodtanelfogyasztható,sőt' ínyencségként
is számbajöhttö gombat
Meg mérgeslehet,napjainkban,elprivatiziúterdőre'rébe,no, szóval azoliraa disznosagokra
is" amelyekmiatt egy erkölcsos gomba,a szarvasgomb4régotairyekszik ÍöId alatt maradni,
ne is lassa ezeket' de a disznók onnanis kitú{ak. No.,fur, turat az ur, aki ae.mt*r, az nem úr'
csak, megtévesztésdemokratizmusból,
aruraknevezik. vmncpzÖ col,mA SINCSEN! A
gonrbanem mérgszmeg senkit,lranenra gombatudatlan
enrberolykor megmérggivele saját
magát,vagy a gombaismerőenrbermegnérgezivele azl akit - valarni$errokból - el alian
tenniIáb alól. Kéretíka gombalratnem tsszetévesfieniLucrezia Borgiál'al!
Egyébkénta gyillros galóca' tudomanyosnevénAmanita phalloides,jo sz*lgalatottehet
azoknak,akik utaljatrisaját nrájukat.Májuk alkohollal való lassúésköltségestönkretételév'el
szemben/ami annyira dívatosHungary-ban/,a g1'ilkos galóca allialmas a máj igen g1,.orsés
kciltség}iímélő
tclrrkretételére,
továbbá elfogyasztojánaknagy esélyevan aIT&hogy ing'.v'enes
Íárstalanutazistrryerjena Mennyországb4 vagy liftutazást lefelé,a Pokolba. Amamyíben
valaki rrejével/élettársávalvagy szeretöjével/együn fogyasaja úgytarsasutazástis n-verhet
lEz nem a reklámcégekffiikkie, csalogatójaám, hanemhalalosankomol.vdolo.g!/
A gyilkos galócanaktobb valtazatavan, továbbáktilÍöldön is nagy temetlrezési
sikere,angol
neve a Halál Angyala /Angel of Death/,oroszul pedig BétajapogrÍnka/de tehet,hogy már
megkeresztelték,
mert az idő tőlünk jóval keletebbreis igen gÓrag/. Iv{éga gyilkos galóca
fehér váLtozatát is /Amanita verna/, jámbor kinézete ellenére. könn-lti felismerni:
gombalemezei fehérek /ráadásul régi lemezek ezek!{ tonl'jén g}uru van /de saját
gombaanyagából'nem pedig vastag aranyból' amilyet egyes ízléstelenrrl
primitír'gazdagok
l.iselnek!/,alul viszont,szinténsajátanyagból,szegén,ves
eg-rrtttesen
bocskor.Ez a hfuom.|e1
jellemzo rá" de azértvegyétekészbe.olvasóim, hogy, ha nem tatáltok gyilkos galócát ifióleg

tölgyerdokben keressétek!/,ak}ior sem kell el}reseredneteh - nras gombával is
nregmérgezhetíte.k
magatokat!A lrazai nélrarrysziáz
gombaf4ibol 30-35 raergezö. Árn az
jobb,
Amanita verna
no, aZ ver, na! Mas gombaestlegcsak verne' lbltéte|es
modban.de az
Amanita vernaesetlegúgyágybaver bennetek,hogy fel sem keltek többé'söt" orokoseitekaz
;[yat is eladhatják,ha akarják!
A legszebbhazai gombaa |égyöló galóca lAnranitamuscaria/.Piros kalapjánjólhatnak a kis
Íbhér
burokmaradványok,
szóval, nagyonfotogén.Ez a gombatudjarlritöl dögtik a Iég1,',
rrrert
szinteörökös tiszteletbelitag, szereplőa gyermekekszámarakészültmesekönJ"l'ekben.Ez is
okozhathalált, de rreb,uzatokanrryirae lratásábar1rrrertinkább a közporrti idegreirdszerrelrat
tpszichotróphatásl,hallucinációkatokoz /az ősmagyaroksámánjaiis hasmáltiílrl.hatasaalan
mindanfelebolondságokatlehet[átni,hallani, beszélni,- de' úgyvélern'minek ilyesmihez e
gonrbát megenni Hungaryban? Egyrészt utóbbiak mennek bolondgomba.evé's
nélktil is,
másrészt nem kellemes a mámor elszállta utiin tudomásul venni: & hallucinációkgiscsak i gaza}ivoltak.
rérrrhal
l ucinációk rrré
\íannakmégmás gombácskák, mint a susulykák /Inocybe fajok/. Megsúgorn:ha wlaki
ezeketgyonrrábansrrsulykááatja,mertolyan stisti,az is megiarhatja!
Kevés gombát ismerek meg - dacara sok gombiászó emlékemnek - százszázalékos
biaonsággal.Ezerr nem kell csodalkozni,gyakranazt hissziilq hogy ismerírrrk
egy-bizonyos
embert, azutiínkidenil: nrégsenr.Ám a NAGY ŐzrÁeGoN{BÁT,
ezt a napernyőre
lrasonlitit, hosszú/,,őz|áb',lt<inkjével,
megismerem-Ezt is <issze|ehettéveszte*ia vörlrerry.es
őzlábgombávalllepiota helveola/,utóbbinakfogyasztásakorántsemegészséges,
sőt! Tanáüs:
az, aki meglepinejétegy nag}_őzlábgombával/Lepiotaprocera/,rre legjen olyan lepiidiota
hogy a vÖrhenyesrölis /Lepiota helveola/beszéljgnneki' nrert ránton gonrbahelyettjon a
Kapiota!Tapasztalatbóltudom'
egy ido ita !
Jön a nyaÍ,olvasóim, várjátok tanácsaim,hogy.mikéntszerezhetnétek
be, jó Hungarianmidra, további kellemetlenségeke|
családítragédiákaqmeg miegyrnást.híer*elégaz, amit
Iiaptok, szereznetekis kell! Ideirok két tanácsot,de nekem ne iméleztek iim vissza a
túlvilágril! Legyetekgombaliberálisak,ha annyíraakartotrg
éskell a másság"jobbarumint az
egészség!
1' CSAK házaLo gombaánrstól vegyetek gombá1 miután ellenőriztétekgombaszkodási
tudatlanságbizonyitvanyát!
?. FtA GOMBAT SZEDTEK, csak a gomba csinos. vagy egyenesenszépséges"
ala\ia
szerintválogassatok,mint ahogymiísesetek.ben
szoktatok"semmibevévea b*tső tmtalmat!
Szépségverseny
YES !, épségverseny
No ! No, nregértetfétek?
!
An4 persze,ne számítsatok,
hogy ott leszek a temetéseteken.
Engemaz elmúlás,korai halál
nagyon elszonrorit.Még . bocsassatoknreg nekem e nrerészgondolatért|. az is eszembe
otlik: a gombák szerencsése\mert csak kalapjuk van, fejtik nincseq de Ti jobban tennéte\
ha megelozrrétek
ert-azí,időben.Inkábba kalapotnéiltalözzételq
mint az értelmesfejet!

LelkesMik|ós:Házimunka
Gyermekkorombarq aZ Ötvenes években, gyakran voltam kényszernunkan. Ezen ne
csodálkozzanak,olvasóim' nem olyan kényszermunka&
mint amire onot<egybőt gondolnalr'
hanem olyanon' amire kis gondolkodás utár gondolnal.i.Kényszer.lrázimun}uín"
v'alanrint
kényszerkerti munkán.
JozsefAttilarrak,igaz.,szomorubbgyermekkoravolt, nrintnekem,de nrégaz irodalomtlrténet
nem kutattaki: melyikünk mennyire volt favágó, továbbá menn1'irezsenge életkorban.Ő
későbbvágtaugyan a Íát''hiivtishalomba''/máskormeg' sajátbevallasaszerint,lopt*' hát az
se lehetettkönnyű dolog!/, - de énis vágtam!Meg fűrészeltem
is.
Libát is őriztem, itt, Budapesten,egykor az ország ''legnagyobbtéeszfalujában'',
ahavá ma
miír csak a sokmilliósan gazdag trak1orosparasztok
kirárrdulnak fel olykor, tra}íorostól,
aratni. de nem nrarkot szedni' hanem markot tartani. Nos, eg1'kori |ibapiisáorságom is
kényszennunkavolt, nrég a libak is így vélté\ nrert erösen gágogtak. Igaz, bogyÖval
dobálgattanrőket őrzés kozben, de ez bocsánatosvétség.Tudjak o"ot" lrogy rrrenrryire
|.
idegörlő az a |jbaórzés?
A szőnyegráz;ásis utálatos dolog, jó, az egyik végénmegfogia az öcskös' de kinek kell
megÍbgnia masik végén?A macska is különtis allat, az ember ráteszi a megrazandó
szőnyegre,hogy mutogassaneki a sors vá|tozésait/''egyszerfent. egyszer lent''/' a végén
pedig megsértődik,nyávog eliszkol. Mulatságkéntis felfoghattar'olna ezt a lblle
hintapalintá\ vagy akár ttrténelmileckeként,Ady Endre bizonyos verseután, . de nem! Az
embermar gyernrekkorbankénytelenrqiönni, hogy a macskais csakmacsk4 akar az gmber.
Egyébként
szépidők voltak azov',vörösnyakkendös úttörő koromban.Egyszermajd megírom
rcLa az igazságot. Akkor, bizony, az igazi József Attílát tanuttull aZL eki a Dudoló-t írüa:
''Senkijesincs,nem éri gyász,/ al.rirecsak egy prírtvigyáZ...".Iguut*lagkideriilt,hogy az
Ötvenesévekbena péEtmár azoka is erősen vigytízott"aliikre v{gyrizott'és ezeket is érte
olykor gyász,akikre pedig nem vigyélzott.,.
Ak*or, persze,erről semmitsem tudÍam,de mára
érdekesen
változott a vers értelme:hű, akire ma egy párt vigyfu, Eazu|án élhet'mint Marci
hevesen,ebbena jogállamban!Mas kérdés'
hogy az, akirenenrvigyáz...
Ktilonben ne gondoljá{qhogy én nem Szerettemdolgozni' lgenis, sz*rettert1 . de csak
képességeimnek
megfelelőmunkát!Énmar akkor állaskeresö voltarrr!
Nenr ktinnyu az i|yen állaskeresés,oly nagy képességekkel,
mint az eny'emekÁm oly.kcr
rnégis"talá|tam
olyat, amely megfelelta hazimunka/illetve kertiJrrieimrnrtra/
fogalmanak'és
egyúttalzseniális tehetségemnek
is. Mi vo|tez a munlia?
Ne találgassanak,átlagos- és félműveltségű
olvasóiru úgysemjinnek rá! Megsugom: a
|ocsolás.
Nem a húsvéti
locsolkodasragondolok,kis bohóll az mégmulatsagpaksernérsemmit'merL
ba az emberfia meghítzzaaz emberlányahaját. amennyibet|az dsít a ráöntött vödörnyi
jéghidegvíz miatt, akkor hozzávágiák a pirostojást,mégakkor is" ha az zald. Legalábbis
Pesten, fenyes nappal is, nent csupiínesten!Nenr! A kertintcizéstértenrlocsoliása|att.Az
nekem való volt: az koltészet,azvadászaÍ.,
az ozÖrnvu'olyan' amelyik nem volt*hane,mlesz"
- az magaa györryoriiség!
Már maga az öntözőcső /csúnyácskanémetesnevénslag/ is reme\ hosszú"kígyótbrmáju
dolog.Mi mindenreleheta belőle sebesenkisz<ikkenó
vizet használni!
Le lehet locsolni az öcskost, báI ez kissékockazatos,mert a világ tbrgandó,éskertilhet az
tintozocsőaz ő kezébeís.am a kutya átvizesítése'
a macska vÍzzt|vali megfutamitisamiir
I

veszélytelenművelet.A bokrok alatt kapirgaló feketerigótis el lehet találni a vizsugá'nal'
igaz, nem kezd el teátrálisarrdögledezni" hanem elrepül, de az is valarrú.A csöböl kijuti
sebesvízárammaltarrulmarryozni
lehet virágok, valamintkisebb tlokrok ryökerét addig kell
odavízsugatani, arnígmeg nem mutatják történelmi gyökereiket. Fak odvábcl ki lehet vele
ijzni a reakciós Íérgeket'Lehet vele mesterségesesöt, valamint szivárviirryt elöiíllítani
/utóbbiho4 persze,napstitésis kelU. Továbbá választ le.hetkeresni vele arra a tudományas
kérdésre:
volt.ea Földon valahaozonviz?
megtaláltama közvetett bizonyítekok*alalátámaszthatóválaszt: nem volt!
Utóbbi kérdésre
Melyek ezek a közvetett bizonyítékok?
t. A Piacgazdaságbanrettentő draga a víz, tehát mesterségesen
létrehozatttzinvíz és
Piacgazdaságösszeferhetetlergmarpedig az Özönvíz idejénPiacgazdasagvott' akifucsakma
2. A Jóisten neve arra utal, hogy jó, nem engediffi€g, hogy egy |ibapr{rvagyis mindtissze
kettő, úszkáljona noéshajóq sem a kacsák éstyúkokilyeténvaló redulccrcjárA többi állat
fulladjon vizbe?Nenr! MinderrbizoruryalkinézettuBgablalrár' ésorlakiáltott:
. Ne noézz,édesfiam! Mit csinálsz azo}kal a libáklral?! Mar úszikakert! Haryd abba vagy
kikiildöm apád!Hát semmitsem lehetrádbízni?!
Elzártam a vízcsapot és eliszkoltam. Artatlan öcsém tuszként magammal vitterq ha
megvernehénis megveremőt, hiszen azérttilsz,
A kert egyébként
nem sokáig úszott.No és,ha egy darabigúszott"
talán nagy valami?!
Gondoljarrakarr1 olvasóim, hogy merutyimfudenelúszottazóta! Áz an életernben"
az onöle
tletében,az országéletében!
Meg mégmennyi minden el fog! Azon is eltűnődhetnekhová
úszottel?
Ha gondolkoana}r'
tiinödneli" esetlegszomoruak|eszneküB}ffi, - de talan egyedül az én
kötelességembankodniezena Nagyonkismagyarországon?
!

LelkesMiktós: Babonák
A babona - a Magyar Értelmező Kéziszótar meghatározásaszerint . ''bizon}os
eszközöknek, cselekményeknekés korulményeknektitokzatos természetftlotti hatást
ttllajdonítóés bizonyos jelenségeket
tenrrészetftiltitti
erők rrregnyilvanulrísárrat
nragry'arázó
tévhit''.Nos, ha, elgondolkoznánkmi minden illeszthető bele e def,rnícióba.
ugyancsak
meglepodnénk.
Anr nrost,kivételesen,
ezt nem kezdem el fejtegetni.Egy oroszlán bajszát
mégcsak meg.meghúzom,
de egy sereg oroszlánétegyidejűlegmár nem szívesen.mivel
egyrésztmindosszeket kezem van, másrésztoroszlánból' oroszlarrbajusz-lrúzogatasbót
is
megárhata sok.
Ahogy ritka a szizszéualékosan
Íajtisztamagyar, úgy a szitzsziuahékosarr
habona nélliili
enrbersem gyalioribb a fehérhollónál. Nagy kiltőnk Ktilcsey Ferenc is hitt a balsorsban,
''Ba|sorsakit régentép...".
ezértirta,mitra Himnusz első verszalrában,
Errgemnem tep ol1'2'
régena balsors,nrégcsa}iszületésenr
óta teszi ezt, igy nem panaszkodhalonr"
de azert . a
nregszokottbalsors.tépés
mellé - nem kívanok magamnakextra kellernetlerrsege|
utóbbit
rrregprobálonl
elkeri'ilni'Így eszembe-eszembejut
aZ a hit, hogy, ha íeketetrracska*regy-át
valaki előtt az úton,zV Szerencsétlenséget
hoz.''
Pechemre,lakótelepÍinkparkjába be.bejaregy fekete macska /lehet' hogy tcibb is" de két'
azonosméretti,egyformánfeketemacskátnem tudoknregkriltinböztetnieg3mrístoÜ.
A fekete
rnacska egyébkéntkedves kinézehi ii|at, valószirriileg csali galarrbletkr1 szárnyas
választiihoz szokott ádöruri, ésez igen széptőle, mert arra mutat:nem szírkítile választói
nregbecstilését
eg-v.egyválasztasi időszakra. Ezen felül rnég a g.vakrar kellemetlen
töprengéstokozó választástól is igyekszik megkímélniőket, ha teheti,ö választ heiyettü\
köZülük. Fentiek mellett e derékfeketebundassenkinek sem akmja bebeszéln1hogy ö ma
sztiletettfehérbararry,mint egyesemberekteszik ezt, de most utobbbiakrasenrkiviinok ulial
mutogatni.
No, szóval, tetszik nekem eZ a macska. Ám azértne menjen át előttem az úttesten
hazaigyekeztéberq
mertbiztos,ami biztos,mégha bizonytalanis...
Igvekszem a brrs2nregallóhoz.aZ úttesten át, lrát látorrr: a nracska is ezt teszi.
galarrrblátogatasából
visszafelé.Ráadasulfut a kom4 gyorsabbaqmint err.nem fak play ez'
mert neki négylába van, nekem csak kettő. Későbba rnacskamegint nemfairplayezett.Tíz
esetbolrryolcnálö értát előbb,kétesetbenén,de utóbbiaknalénis tblrugtama ''tbir play''.t,
llo' neln doppingszerre|,
harremerélyes''Sicc vissza!''felkialtiissal.
Am az eli?ő nyolcnál is volt ám eszenr! oldalt futottam,háttal a nracskánalúaki igy-nem
tudottELOTTEM átmenniaz útorr,csakMÖGÖrrEu.
Látjak, olvasiirrr, így kell legvőzni a babonát,azaz megelözni, lrogv a babonaúrrálegven
mirajtunk,ha már a közismert dalocska /''Nem lesz a tőke ur mirqiiunli.../bÖ is fuccsolt'
legalábbisátmenetileg
!
AZ ángliusok meg úgy vélik: ha tiit találunli aZ utcán, és nem vesszük fel' aZ
szerencsétlerrséget
hoz. Sajnos,e véleketlésükről
idején"én
egy-kor,az iirrgliusnYeh'tarrruliisa
is tudomastszereztem.N{egyeka pesti utcán, hát mit látok? Gombosfű feny'lil.' víllog'
nréglrozzáfenyegetően! Fel kellett vennem"mégjo, hogy gonlbos volt' ha probaltakmar
gombtalantűt rövidre vágottkormű ujjakkalfelvenni.aklior tudjákmiértíromezt. Am ezután
jott a dilemma:mit csinaljaka trivel, amely így,mert felvettem,hálábót esetlegmegment
kellemetlen cisszetiizések1ől?
Betettema táskámba, az iratok mellé' nem s*jteffem'hogy
későbbebből lesz a siratok,nem pedig azokbóI a Íianyairatokból, . dehát olykor ilyen
I

kiszanríthatatlarr
a világ! Legközeletlb kabátomhajtókajábatrizte'mtxle a talaltt'iigyereke|ott
továbbrais szépcsendbennraradt,de egy.kétóra rrailvaénbödültenr e1.
Persze, ez ellen is lehet védekeanioly módon, lrogy a tirvel is, nragunhkalis jót teszürr|5'
ennekpontosmenetea következő., 7. felvesszúka szépenfénylőffiL 2. egy nag}"cngondjaiba
burko|ódzó,vagy szemmelláthatóanszórakozottutas texti|neműjébe
avatasarrbe|etiizziik"
irgy, hogy rögvest ne szúrjameg. Ígyu fűveljót teszün}qig*, utastiÍrsu*klral
nerrq - de hát
nemjótékonykodhataz emberfolyton-Íblpást!Külonben nezöpo*t kérdése
az egész"úg1.is
vehetjük,hogy szerényen,névtelenségünket
megtartószponzorkéntfíit ajandékoztuak
neki,
. ha rossz lrelyerrtapogatott.az már az ő lribája!Maskor tapogassoajotrtrlrelyer1rréhaolyan
is aliad.
A péntekinaptil, kulonoseq ba az 13-asszámmalpaosul, sokakrrélekedést
sz*int cvalrodni
kell: kis lvagy egyből nagyl roSSZsztilethet.Eddigi megtigyeléseimezt alátamasz{aL *zza|
kiegészítve:hasonlóképpenivatrcodnikell a hétfiii' keddi" szerdai cstitörtöki" szornbafi
napolctól,valanrirrta vasartrapoktól,kúltintserr,ha felettúka rraptarlrant-t{'l 3t-ig lerjedő
tartománybaeső szám á11.Ezek a napokugyanisbajthozhatnak,elöbb vagy utóbb"kül.inosen
a kis Hrrngar.vbarr'
igy gyorslrajtást.vadhajtast,lrajcsarhajtast'
loldig
Íélrtlépést'
hátratépés|
való leivast stresszesheccet,pérwtárcakitrulést,
ésígytovább...
Az számomÍakétségtelen:
a karos babanahalásokatmeg lehetneelöZni, de, sajnos"enné|
sokkal jobban érvényesiila ',káros babonahatásaknregelozésének
nregelozésirendszer*''.
vagyis, hogy a világbarr uralkodó rcividítési-megrtividítési
idiatiznruscklrozigazcdjail" &
KBMMR.
A KBMMR a megelőzésmegelőzése,a Ktiz Javat Szo1gáló Megelözése.kMegelözÉséte'lq
vagyis a KJSzMM rokona.Utóbbi nregelozés-megelözések
nrin1a
a kis Hungaryban/eppúgynagyr'.ilágban/
éiiel.nappalteljes gőzerővel mennek,másra szinte alig maras göz. Ezzel a
kozébengazdÍlszőknagyon elégedettek
de e
ugyan, mert számukra igerr kőltséghalékony,
jobb,
véleményük
nem verik nagydobra.Nyilvan úgytartják biztos, ami biztos,
h,a.titkcs"
anripiszkos,vagy legalábbisnemkellőkeppentisáa

LelkcsMiklós:Takarítási gondolatok
A takarításrólmár máskor is írtarqde csak rövid hunroreszket.Most kisse terje$elmesebben
írokró[a. Maholnaptaláq - ki tudja? - esetlegregénylesz belőle' A TAKARffO EMBER
cínrnrel.Sok kicsi sokra negy, ahogy a rnorrdástartja, habrírnranapságigazabb nrondár
lenne: sok kicsi senrmirese megy. No de ne f,tlozofaljunlr!Victor Hugo is íÍtregénytA
énis, az elöbbivel?
nevetö enrbercínrnrel,
akkormiértne írhatrrék
Hugo nevető embere nem jószántából nevetett"de rendszerint a takmító ember sem
jiszantából takarit, akár Íölbglalkozasa a takarítás,atiar családi .rnellekrbglatkozása.
Én a
kivételekközé tartozom:szeretektakarítaniotthorr'igaa csak bizonyoshatarig.Mindig tad*i
kell, hogy hol a hatar!
TakarításkÓzben gondolkozoln.Rájtivrik a kinnyen níjtihetőre:az enrberegészéletében
talraríttat,vagy takarít.A csecsenrö taliaríttat/de egy-kéthétig ezértrrein teszrrekrreki
tesznekneki" & konnyedtn
a gyermekszirrtén
takarittatlezértszenrrehárnyást
szenrrelrá,nyasV,
leharryjaszernéról/.Az ifiú szerelmesszíwágyaít takmitja el' lra rnuszd'i.A középkoru
kukába dobja a szíwágyak maradékát,kozben m€g arTagondol: bar ler volna anrryi eSZe'
hogy í{úkéntmegerősítiszívét,ésmm alrtrrorettakmítjavagyait. Az ictöskoru varjq hog}míkortakaritjael őt a Nagy Ismeretlen,éskideniJjon:a Mennyonzágbanlvagy a Pokolbarr/
szinténtakarítaniakell? !
La}iasuntibarlnetn csak én takaritok' hanem a hangyali is. ot rnég ná{arnnal is
Hazatakarítjáka péksütemény-,
cukor-,keksz. ésegyébmorzsiákal de nem
szorgalmasabban.
cukorral, keksszel
csuparra morzsákkal foglalko;nak, lranetrra kint nraradtpéksiitanrérurye|
ésegyébbelis. Nem, nem, oK NEM PRIVATIZALNAK! Ha privato$,'*x*' alilior már
mindegyiket kidobtam volna a lakasból. Ellenkezőleg! ok a Harryaittarr nevében
No, ez harasó,de érdekes:a s* nem kell nekilq
iíllanrosítanali'
a hangyakozjavátszolgríü.iak.
csaka cukor...
Egyes kis hatlábúfajtakazonban icipicit tulzásba viszik az allantosítást-nrint e-uykor...
Semmit sem jó tulzásba vinni. A miianyag culcroszacskófalát is átrág*áili!Méghozzá a
Íáraohangyalí'
ezek a rragyítóutarr kiabaló hangya-liliputiak...No, a farai, hál az nenr
Az ilyeneket Maqii
államosíthat,mert 9gYiptomi fő-főarisztokrata! LakasoszÍalyenenség!
jószivem
is humarristqne mandjálr.hogy
Bácsi sem Szerette.Am az énnagy
mégirányu}rbarr
kutyába Sem veszem őket, kitelepítenrhát a kutyiásugatósautosenrtrerl*l*íbq legalábbis
nag}'o|lig,ekszik elfeténrirrda haÉ
azokat,.amelyeket
el sikerül kapnom,mertmindegtr'iknek
lába.Ez a hunriínuskitelepítés.
Relatívejril jartah csak nehogyvisszajarjana}c
Porszívó szív, fel zokrri eltunik. ostoba omrányos!Minek neked fel zolurl arnikor látlad
sincsen,csak rrélriinykis, idétlerrkereked? Be ne szívd'ornrányosom?a házi zugpÖkocskat!
Az védelmemalattáll. Juhasz Gyula is íg1írt.''Hálót fÜn az est' &nag}-'bmrrapók''. Az szep
Íúers'
tényleg'kell a póh kulonöSen, ha nagy,barn4 ésest. A ',Tiszai csönd'' címűversében
írja, s oly kitiínően fejezi be: ''Ma kiktitÖtttinkitthorr. iilmodók!''. Háf=igen" á|nodóh
kikitÓffiink, otthon' Ez nrégnem volna ol-vannag}'baj, de nrinket is kik*itottekahhoz a
most torölgetni fogok, de, mivel eszembejutoft a nyugdíjarnelőbb
kevéskenyugdíjhoz...No,
a szememtorolgetem.
Hát ez viszont megnyugtato,ktilönÖsenmanapság'cbbena liberálvilágban:fiamból nem lesz
kiralykisasszony!Az, nrint Andersenmeséjében
a Nag-vMesekoltö leiriq husz derékalj.fileg
hirszvastagpehelydun1.ha
alattis megérezegyetlenborsoszemet,fiam meg...
I
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No, ez a légymint kerÍiltide, a kilencedik emeletre?Ez egy szemtelenPiaci lrgy a Nagy
Piacgazdaságból!Tudod,te légy,hogy mit csináltakSzolzsenyicínnel?t.{ern"rremazoll akik
irodalmi Nobel-dijat adtak neki, te kis csacsi, hanem azolr' akik szárnűzetést
adtak neki.
Feltettékegy repülőgépre,azutanirany nytrgat,visszseliit!Neked nincs ircrJatmiNobel<1iiac|'
ezértsaját szárnyreptilődön sziÍmiizleka Nagy Piacgazdaságtőkésviillalkozójrinak lakába
No' lódulj !
Mi varr a szönyegek alatt? Akarrrri- biztosannerrrazok a piszkos do|gok"anrike! r'alahol
egészenmásutt,rendszeresenszőnyeg alá sopörnek Az orrniinyosmajd elintézi.Hát tz meg
mirrt került ide?! Szélsőséggelhivalkodó rovanrasag: zöldinges. Nanr a Gebekecskegida
Testvérekáltal kiadott könyvből repült ide? Itt rossz helyen varr' annyira rsssz h*ly"''' hogy
\fagynégy-<it
emeletetkellene levinnern' mrnaka zöldinges szimpatizffilsÍ'aka lakaslakáűroz.
Vigye a fene!Inkábbkiröpítem az ablakon,majdmegtalrílja
ha van benne
szélsősegtestvérei{
kitargás.
No, a takarításügye e kis lakasbanná. jol áll. A nag}'országla}rasban
viszont-igap-rtrsszul,
bár állhatna egy paraszthajszallalrosszabbulis. Hja a takmítashozértcniketrlárr'"azt nem
lehet olyan hebehurgyancsinálrri, mint alrogy rendszerinl csinaljak! Most lAisaitonr a
televízii képernyőjét,
kívülröl. Sajnos, beltilrőL, & adiáscsatomao}dalrol' ezt nem tudom
megtenni,ottnem is lesz tiszta mint rendesen,de rendetlenfrl.
Csengetnek.Hazajtitt a feleség,annak én vagyok a kulcsembet legalábbis abban &z
értelernben,
hogy mindig nekem kell kfuyitnomneki az ajtót a l.rrlccsa|.Áz is igaz tiszont:
mindig cipel valanrittirÍigyneka kezében,ígynem szilhatok semnrit.Az homáltr'ban
marad:
lra nem cipelnemagávalsemmit,akkorszólhatnék?
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LelkesMiklós:Hamlet
. Mindig tetszettekWilliam Shakespeareszínművei,ígau.,neve, magyaf fordítasbaq még
azoknál is jobban.DudarénóVilmos! Dardarázótmégsohasenrláttam /rongyrazikatviszont
.
ebben a kis Hungarybannapontaláto\ bar ne látnrínr őket!/.Rejtelnresnév:vajon hol,
. nrilyen alkalomma|riyhatta a dardátShakespearenévadóőse? Razós dolog az' hacsak nem
. Hungarian.módratrirtérrik,amikor is a dardától Íiiggetlentilelpusztultoroszlán teÍentéhez
. odasompolygó Hungarian rázza a dardát, nagy hanggal, utolagos hösiességgel.Persze,
bizorryosszenrpontból'ez sokkal Tnlrasanosabb,
éskevésbé
kockazatos,mint az éIö oroszlán
.
előttihóskodés.
. ShakespeareHamlet címűdarabjátaz ötvenes évekelsö felébenláttam szinpadon,&0' meg
. olvastam is, néhány mas drámájáv4l egyetemben.Mi tagadás, Rómeo és Júlirliát nem
e kínosszituáció velent is rnegÍörténhet
&iir nerrr
. fulságosanszerettem,ntert elképzeltem:
L|gyaÍLa77'al
a nyavalygó, kispolgári cselekménysorozattaU.
Mondjulq meghal az általam
.
szeretettJúlía/Gabriella,Marcell4 Krisztina, Vagy nrás nevii leany{ lrat nrar az is nagyon
. kellemetlen,mert masik leány utankell néznent,pedig a kozmondasis úgytartja:''Járt utat a
elkertilésevégett:itt most csali a szívhezvezető úffa
. jmatlanértel ne hagyj!''. lFélreértések
gondolok|l.
Az viszont már a TragédiakTragédiája,ha egyuttalénis meghalok,mert akkor
'
az a Júlia után jÖvő leany kénytelenmásba, hozzám képestkevésbékiváló ifiúba
' beleszeretni.
. DÍrdarÍzó Vílmosról több .osztálytarsam sejtette, hogy az illeto ntm focista, lgy
e régikor tolltbrgatója,valamint kitelezoen elolvasandoirasai irant erybo|
.'érdeklodéstiket
megelégedvén
a ''Hamlet,dán királyfi.' c. mű nagyonvazlatoskivonatolasával.E
. elvesztették'
kivo:ratolásokláttan Shakespeare,ha feltámadtvolna' talan mégjobbarrráatavolna a dardát'
. mint ősei!
' Nem rossz mű pedig a Hamlet! Egykettőrebéjön a színpadivárfalra ega sejtelmesenderengö
ntil.el ticcse, a
. fenybe öltöZött alak, a}ii kt'zli Hanrlettel:ó az apjq de szellenrformátran,
álljon hát bosszut, de anyját kimélje' mert aZ nem vétkes"
.- rnostatrikiraly rnegmérgezte,
csupánabban,hogy őt, nrégéletéberr'
megcsaltafulajdonédestestvérével.
Most, ha
Tény"leg!
. így utarragondolok.csekélykekis félrelépés
az ilyesmi' raadasula családbanmmadt.Ermyi
. kis szeplővel manapságméga HungariarrtelevízióskibeszélősibaSemengednekbe senkit!
. H4 mondjulq mégtíz.tizenÖthímneműudvaronccal is felrelepe.ttvolna" az miis lett vo[n4
ugyanÍV.
' akkor is, ha lényegeben
Hamlet egyébként
kíssémegelőzte korát: méghitt ugyan a szellemekberr'de abban rruÍr
. némilegkételkedett,
hogy a szellenrfeltétl€nritrígazatmond.Kitalrí'|tateháthog3'anEgÍílssza
. ki a nyulat a bokorbil: eljátszatszínészbarátaival
egy drámáL Ha kiralymostohaapjanagyon
jeleneténél,
- akkorbiin0s!
. felizgat.iamagáta darabmérgezési
plusz színdarabjelenet-felizgulást
eg1etlenbíróság
. N{anapság,persze, a szellemva}lonrast,
sem Íbgadnáel perdontóbizonyítéknak,
sőt, ha továbbmenneaz tig1'"biaosan alradnaa kiraly
. l.édelnrében
tanúskodoszellem,amire Ham1etizgafiá fel magát...Node. a dan kiral1fi tudta'
. |ro5*nem a biróságban kell bimia, harremsaját kardjábarr!A biroság ugyan liiggetiery de
. gvakranaz igazságis, - a b.íroságÍól.
' Hamlet négyszernkoztíkíhallgatást kér anyjától. Eü biaositjak is neki' de ^
négyftilköztiséget
nem, mert . a mostohaapa.kiralymegbízásábil . a karpit mögTtt firletii
. udvmonc reitózík el. Hármas felreértestorténik:anyja azt hiszi' hog} fia meg akrja ölni
. /pedignem akarja/, ezértfelkialt, nrire a kárpit mögott rejtőző udvaroncis ezt teszi"Hamlet
I
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pedig aki a királyt gyalritjaa kárpit mogott,atszúrkardjávala karpion. Nagy úrnagyotszúr:
az udvaronc örÖkre abbahag1,ja
a frleléstés rejtözkodest' Hanrlet pedig rneg1epödill meÍt
n€m a kiralyt |linza elő a karpit mtig{rl. Án: az udvaroncot kegyelette|jesszavak}ia|
''Szegényizgága vén bolond, nyugodj.'' /Szavait
búcsúztatja:
iarréhanyk*ros közkóros
Hungarianis megtbgadhatná,
méga Íiatalabbkorosztiilyokbólis, de eITenernszimithatunk./
A mostohaapakirály nrarunj4 hogy nemédesfiávalmennyirenem édesaz étrete'
ezÉrt.kÉ.t
kisérovel,aZ angal királyhoz küldi vendégségbe'
de a kiséróknektitlroslevelet ad át. Ebben
azt iqa az anglius királynak. Hamletből alcár omlettet is készíttethelde mindenképpen
sirrgisenkuldje át a varr-bóla volt-b4 szellemapa-látogatasra!
A Sors azonbanközbeszó}. Hamlet, nem osztván a mai' fulzottannagy tiberatrnyafogast
a
''személyiségiadatokvédelméról''lmikrizben a
személyiséget
tribba'lireas.mis vÉdrt.'hane.rÍr
inkább csak adatait,úgy.ahagyl,ellopja a kísérőinél
levö titkos leveleí fbltÖri a pecséteg
kissé átítjaa levél szÖvegét,
majd újralepecsételi.Későbbkalózak támadjákmeg a hajót"
anrel3'enHalrriet,gazfickó-kíséróivel,Anglia felé#s mostlrolraap.ia
titk*tt szá*rlékaszeri*t
halála feléltart'
Hamlet, aki mar tudja mitöI döelik a légy, áfugrik a kalozhajóra A kalÖzol! vattságdij
reményében,
udvariasanbánrrakvele. Visszatéta *iínkirályi udvarba,ahtl mostohakiralyapja
most mar méreg*élktilis mérgesvoln4 de, mint kideriil, mégrrrérge
is va*' elegerrdö.Nei
meg cselszrivésre
használhatóagyszcivöszékeis! Á kárpit nrcigtittmegszrirt-lesztirt
udt"arcnc
liával megértetí:
Hamlet szrirta |e az apjá1.Megegyezrrek:az udvaroncli' Laertes"megviv
xrajd Hamlettel,de a ''fair play'' néntimegsértésér'el.
Laer.teskard.ianre,regdoppingclr'a
lesa
I'ogyjobban hasson,arnemellett . biaos' ami biztos! . az aszta!{r*
egypoharbanmérgezes
ital is csábítgatnrajd, affaaZ esetre'lra a küzdelemlrevében'
}Iamletnregszonrjaxla.
A Sors megint beavatkozik a dolgokba /nem széptöle sz a minden lébsnkaÉlsá5 dehar a
S*rs mar csali ilyen!/. Nem Hamlet szomjazilr ffi€g. hanem a kin!l3mé.alrit a kiraly
figyelmeztetni akar a méregpohtírrade elkésik velg. íg-vnéhmrypiÍlanat múlva mi*r
tizvegyenrberlesz. A prírbajban
nem csupánLaerles sebzi nrcg Hrorrletee
hegyri
a mérgezeÍt
karddal, hanem, amikor véletlenülelcserélikszab1yáikat,Haml*t is Lae'rtesÍ.Uróbbi. e
haldokló állapotában,ntegbániabűnét,Íblvilágosítja
Ha:nletela cselszovésröt.
Harrletrehaliil
vár, ds annyi ereje mégvarr"hogy a mérgezetth*gyű karddal lmzúrja álnok mostohapjaÍ.
,tréldmrrutatimr
ktiltséghatékony
felhaszaálása egyetlen mérgezettheg3Ékmdnali: meghalt
*gy király, egy királyfi" meg egy udvaroxc,és . ki tudja? - lehel t'ogy a kard heg3.*nmég
mások számára is maradtméreg./Hamlet. szóbeli lÉgrerrdeletéberrFartinbrasra a hatrclokliisi
j*lenet végéreadaérkezonorvégkiralyfira lragyjacrtikségként
Daftiát.
Szerepelméga darabbanegy ophelia nevű leany'/akárpit mÖgitt fi}lelo.szereacsétlentiljárt
udvaronc leinyal, aki nekenr arrnakidején
nem nagyon tetszett:tulságosanÍbnérbiruvol1
tulságosanszendelányos,tulságosankispolgári, késöbb pedig nreg$rül| cs meghalt.Hamlet
ii,}litólaghz a állítasa/szerette,de ezt neínnag}'onláttamigazoltnaka szírrdarabtról.
No, ésfeltétlentilmeg kell e.mlíteni
a Hamlet.ből azt a világhfres'hosszilHamlet-moaologo|
''Lenni
amelv igy kezdődik:
vagy nem lenni: az itt a kérdés.''
Nincs be*rrekérdöjel- nagvorr
b*lyesen,hanemkijelentő módbarrr'an.Shakespeareelőre látta:az egnberiség
sckáig képtelen
''Lenni
''
lesz eztkérdésre
vá{toztatni:
vagy nem leruri?
Igazadvolt' lírdtollalkormölgető, derékDárdarazi Ur! Well done az a dános! Am énirgy
vélem:most már itt az idő, hogy ezt a monológlrezdést
kérdésksnt
fel az emtreriség
tegtr''e
snnragának.Ha ugyannemkéső!
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Piros pénztárcatörténete
L964-etírtunkmikor én7évesvoltam. Édesanyámelkiildt'tt a boltba
pár dologért,már nem emlékszemmit kellett hoznom.Nagy néni
boltja kb 50 méterrelehetett,egy kis vegyesbolt. Mindig a fuvarért
vehettem egy szelet csokit, VásY nugát kockát, ami akkor 5s fillér
volt, vagy ha az akkor nem volt, egy őzike kockát. A PitytJ csoki ésa
banános csoki 1 Ft-ba keriilt 10 deka kimértsavanyri cukork4 arnit
papírtolcsérbe
csomagoltNagy nénihatalmas,díszesdobozbó|,azL
Ft volt. Meg is hoztam mindent, amit **y*ka kért,a nr:gátk*gkát is
megettemútközben. Délutan,mikor kimehettemjátszani, valakirrél
cukrot láttam. Hát nekem is kellett volna" de az aanapíadagommár a
hasambanvolt. Mentem könyörogni nagypapáho4 neki mindig
megesetta szíverajtam, mert könyörö$i
azt nag1íonfudtam!
Kérdeáe:
- Hát máma már megvót a csokid?
- Igen, feleltem
- Hát akkor má nem jár, hiszen kéttestvéredis van. Azok is kaptak?
- Kaptak! Ha nem kaptak is..
"
- Hát csak egy forintom van, ezértvegrélvalamit.
- De nekem cukor kell na. . . Nagypapa olyan aranyasvagy!!
. Tudom, tudoml Az egy Ft-hazkérjélanyádtu|.
Hlát ez már nem jött be. Anyukám elkergetett,hagy ne szeká|jam,
nincs pénze.Lógó orral bementemazelőszobába duzzogni. Hát
egyszer csak az anp varrógépeszélé*ott volt a piros bukszaja látonr,
jó púpos.De nem mertemkinyitni, mert apu eg5.'szeraztm*rrdta
nekünk:
. Gyerekek, énbecsületesneknevellek benneteket,se,nkineka játélcít,
vagy bármijétnem szabadelvenni, mert azt elviszi a rendőr!.
De betyárosancsábította cukor. odamentem, kinyitottam. Abban
artán volt pénz,sok egyforintos, meg kétforintos.HáÍ.haénebből egy
Ft.ot kiveszek, ffiog van a cukorka.Visszagondolva, bát ez biznny
,'[opás''volt! De vigasztaltammagam}úgysemveszik észre.
Megvetteln a cukrot, de arra nem számítottam,l'ogy anyu a falu felől
jott kerékpárral.Gyorsan, hogy meg ne lássa, eldugtama szomszédék
kapujának a tovébe,betakartamjól éshazamentem.Apu is nemsokára
hazagurulta biciklijénéskérdezi:

- Editkémmit kerestélolga nénikapujában?
- Éncsak nyuszi fészketakartamrakni.
. Ilyenkor?Nyáron? Hát mikorjön a nyírl?
- Hlátmégsokátavasszal...Feleltem.
. Hát ert a cukrota tavaszinyúlhozÍaí!
. Hát ert a mostani...
- Hm! Nahát alrkorazt monddmeg,honnanvetteda pénzt?
- Nagypapátólkaptamegy Ft.ot, a masikatmeganyupiros
bukszájából.
. A gyerekekmegnem is kaptakéste msg lopsz?
. Hű. ..E,z a lopsz,hát ez keményen
hangzottnas/on apukám
szájából!
. Gyere idelMár akkor itattamaz egersket.Levettea naárágszíjátés
úgyelfenekelt,hogy mentemktirbeköriilotte, mint Mari aénia
ringlispilen.Na az a cukor sem édes'ssm savanyű,hanemnagysn
keserűvolt, nem is ettembelőle, mertapu a csihi-puhi utr{nodaadta.
Elosztogattam,egy szem semkellettbelöle. Mégma 48 évgsfejiel is
utálom a piros színűbukszátésazasző,hogy mit jeter*,,tspst''.orott
időre az agyambavésődött.
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Az egyes
Masodik osztálybajártam,akkor rnegjó tanuló voltam.Nag-v Örtinurrel
mutattammindig az ellenőrzimet..Ha jól emlékszem,anyuliámmindennap,
apukámhétvégeken
ellenőriztea jegyekst.
Hahazaé-rtem
a sulibóI, első kérdés
mindig ez valt: Mi torténtaz iskclábaÜ' a
masodik:hányastkaptát?Akkor el kellett mcndani, mit tanultrmh ki kapott
piros ponto| ki Íbketét'
ki jegyet.Hát énaznapidsból" hát irrtiábtrvc|t
macskakaparás"
kaptamegy egyest.Mélység*sen
fel voltarnluáborodva'
szivá
tettenrtarrítinérrirrek'
nrire ő rrragatartasból
beírtnregegyet!Na puíff Szo se
ril4 becs{iletesen
tele leff a nadrágom.Na eá hogy mondomm&ganyunalgde
apunak!Haza érveújraa szokasoskérdések.
Sernminem volt' semíriitne.rn
kaptam.Na ez már rossz indítás.Akkor Editkémvedd eIö az ellenőrzöd!
Mondanom sem kell, nem volt anyukámnézése
szívetmele.ngetönézés!KÖzben
Miki bátyanrrrreghallottaéskiírirt.endvemcndta:na Editke ari lesz ezé,rteste,
ha apamegfudja.Gondoltarq addig tennemkell valamit-me'rÍMikí b8áÍu1.
Amikor tanultamdélutarr,
elövettem az ellensrzöt éspribaltanr a tintavalb$rt
egyeseketkiradírozni, de nem vitte ki. Erre gondoltarrr'haknyal*zom az
ujjamat,háthakiviszi a kétegyest.Ki is vi*e irgy,hogy ki!.rrka&' az
ellenőrzőm lapja.Borzalmasannézettki' Este mindenkia vacsotiítfbgymztjaes
egyszercsak Miki: Milyen jegyeketis kaptrilmifona?Ilyenkcr az vclt a
szokásom,lrogy befoglanrrrrindkét
fiilenretésazt gorrd*ltanrha Éanem hallan:'
akkor más sem!Vacsora befejezéseutiirr tisztá{kodas,
majd pizsanába $ltön'le
nrenjeka szobába szilt apám!Dolgom végeztével
bebújtam
anrosdÖalá ésot
bőgtern'hogy mostmi lesz. Egyszer csakjon mr1ukámés kgíe$'hogyhol
vag.vok'mert véraz apu.Mondtam,hogy itt vagyok a mosdó a|att'de nem
megyek,mert kikapok. Anyu próbált kihúZni.de a mosdó is jfft v'Elg*n.Mondta'
hogy fejezzembe a cirkusrt,habevallak mindentbecsrLletessri
Eerll kryak ki!
Hát nagynehezenbevonszoltanyua szobába,ellenőrzövizit. Hát iÍtrosszjegy
trincs,minthaeltüntvoln4 de mi ez a lyuk? Ki csirralt4a tanito nei]i? Ezt én'
kétegyesvolt a lyuk helyén'de énkiradíroztams már sírtamis' g*ndolváq
hogy most kikapok. Nem ígytortént.Apukmrrhatmozottarrrle szgmoÍütrl
mondta' - Hát ezt érdemlemtőled' a fiúk ilyedsoha nem csinálnak! Aláírom ezt
a lyukat én.Te pedigreggelaz iskalábanjeÍ.errtkezelés
megpntrt*f*cí
a tanítc
néninekaz e||enőrződ!A tÖbbit,a szégyenttettedért
nekedkell elr{selrri!Ez a
mondatarosszabbvolt egy pofonnál.Másnap a tanítónénic.sakenn3.itmcndott:
Ejnye _ ejnyeEditkém,nagyonszonroruvag-vokEz feltetteaz i-re a ponÍat.Ez
megintjó leckevolt!
Edit
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Disznóötés
Decemberközepénvagy végefelé,Katalin naptajánkezdödneka
disznóölések,llyenkormár lehtilaz idö, Sema legyek'sema meleg
nem veszélyeáetika húsokromlásátéshigiéniáját.Aház"asszonya
előttevaló nap a boltból meghozzaa20db zsemlyét.
hurkábavalót.
Megpucol 2 kg vörtishagymát,apró kockárametéliésbö zsíron
paroljaaranyszíniire.
Kétfrl marékfoktragrmátpucol"a kolbi*sztroz
kell. Nagylyukirhibe zsákvarró cérnátfiiz a présvonásához,rövideket
a hurkakötozéshezvagdat.osszerakjaa fiiszereketag ízes€téshe4
ezek a következők..Só, húsok'kolbrász,préstoltéséhez'
majoranna"
borsó, voröshagymalestitvea hurkához,fokhagymqbors,só,
pírospaprikaa kolbasz ízesítéséhez'
Egy iiveg bor,pá[inka boros
féldecispohára fogóknak' akik lefogiák a diszrót. Ha mindezery
helyenvan' johetnekaz edények,
ttirlőruhálLkaparólLgazpalaclr.
porzsölő, az é|eskések,közöttÍik disznóö|ő, bontó, cscntozó,késfenő,
bárd.Ezeketahán urarendezi.
Az üstöt, tistházatkítesszÍik
a megszokotthelyéreaz udvarra,
á|taJábankettőttele vízzel,rá a fedő kerül. Gyujtáshazis előkésdtika
fát, hogy csak gyufakelljen.
A háziasszonylemossaa bontószéket/nálunk
hastoV,bélmosóteknőt,
a nagyteknőtamibea zsírsza|onna
kerül, kétmelencét
/hasonlóa
fateknőhöz csak r<ividésová|is alakjat.ankétfa fogóva|.lF;ztmég
régena teknővájó cigányok árultak.Fa ésa fornizó teknő egy
garnitúravolt.
Reggel, mikor kezdettegy cseppetvilágosodni,hat ésfrlhétk<izöt|
akkorjöttek a fogólq négyfo. Jó erős ésgyakorlottffrfiak ésa
disznóölő, aki vagy böllér, vagy ha abán uraértetttlozzá,akkor ő
rendeáe.E|őszor gyermekkorunkban
a naryapavolt"későbbapukrím
tanultaki a mesterséget.
Amikor ö is kiöregedett,aklior b0l1é*
hívtunk.E|őző nap csak írótkapotta vágni való koca,hogy a bele ésa
gyomrane legyentele! Másnap korán reggelleszúrtaa böllér ahízőt"
a gazdasszonynagy talbajó fel maréksót tett,az ő dolgar'olt felfogni
avértésaddigkevergetni,mígki nemhűl.A sótól nernalvadmeg és
lesz csomósa vér.Ez kell a véreshurkához.
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Kirándulások
Ebben az évbenviszonylag mozgalmas heteink is voltak: május elejénAusztriában,
Stájer Alpokban töltotttink néhánynapot, egy középkori kis városban, Murauban:

Az osztrákAlpokban mégtérdigérőhóban is turáztunk az,,Érzékekút''-ján,ahol fából
faragottfiilek, szemek, szájak, orrok ftgyelmertettek a tá1étzékelhető,Iátható,hallható
A szobrokatszépktiltői gondolatok,szövegek kísérték.
szépségeire.
I

É
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Hazafe|éaz 1763 m magas hágőná| megállva ez aláwány táÍuIta szemtink elé:

Május végéna horvátországi nemzeti parkokban csodáltuk meg a fehér szi{rJákat,
kéktengeröblöt ésa csodálatos fiákat,virágokat

A Plitvicei Nemzeti Park tette ránk a legmélyebb benyomást, mindenütt bővirzíi
patakok ésüzesések, átl!!!'ző vízttikrcik. hasonló talrínnincs is a ülágon.

De a sok szépélményutántgazán szépnapjaink itthon voltak június elején,amikor kis
unokáinkkal t<iltcltttilrk
el egy-egy napot.

Lelkes Mik|ós: Tréfás-jófás

Y$rsikék

KECSKÉKA KERTBEN
Kecskék - csalra vakak nem látták! .
dézsmálták kozkert káposztiáját'
Nenr csoda!A nagy relbrnrészek
által ök lettek főkertészek.
Á népmeg?No, semmitse mondok!
Elnézreform helyett defarmo!
s mikor a lrert*res ésrom már'
uj refornrész- visszarefornrál.
Tanulság?Nos, az nrinekné}*1ek?!
Faló kecskékreti csakrreztek!
BARNAMEDVE
Barnamedv.ebarnán rnászkál.
Dicsérefiilnrondhatonr
:
jöü"
akármilyen fordulat
solxem lett karnéleon!
Relatíveaz is szépám
tőle, annyitnrondhatok:
sak mai nap.hazugságra
t}ő{ttilYagy trrumnrognagyot
Medvetalpésnredvelátl!
Nein bilogat legalább...

oronsze*rÉsoron.szBtvt
Kis nadar az skörszenr. Akkora nrint ikir-szenr!
hát avilágot
Hát...énssnkit sem barr1ok...node
forgatjaegy furcsakör: lul sok benneaz ikŐr!
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Napfarku kétéltiink,a göte"
rovartmagábaegyretite.
No, szóval. üry csinalte göte'
nrint annyi ember:tőte. töte,
s trakérdezek'hogy miből töte,
csak háborgott hát erről öt ne!

I
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ronppnancsÁr
A tóból hétto1peharcsa
ugrottki meredekpmtra
Rríkerdeztema miértre:
- vizí HófehéÍkénk
kérte!
Szebbe láry' mint szunyoglárv4
s máris ugrunk"egy szavára!
Ha nem ugrunk"akkor búbol
s ommk lóghat egyre,bútól...

J
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Dörgo tirdtigkopoltyúja!
Hallgattoke vizityúkra?!

capnsrtnrÉwgr
Dédelgetettegy kicsi capat
|"jnt csóvaltalc'akik ldtak.
Am azoknak,mindneh beintett, de rnifonemint akeze nincs meg.

HERNYÖSFg]-EBanÁror
Hernyó falt nagy.nagylevelet
arasznyitmar megehetett.
Másik jött' éskértegy maszt.
SzokottvríIaszt
kapott:Egy....!

-

-

-

/}legint csak győzÓtt a Szeretet,
hisl hernyónk levelet szeretett'
s felebaátjat ilgy szerette:
kéréséért
meg sem feleae!/
I

ERDEI SZALONKA
Az erdei szalonka
vágya volt a szalonna.
Meg$apta Sr{t egy tálban, s szalonnaa húsaban!
E madrírígylett spékelt"
s énkimondoma tételt:
e1őbbátgondoljátolq
hogy mire' mikéntvágytok" mert miis a vágy /biárott van/
erdöben ésszalonban!
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POKHALO
Hatót szött a pok. Hitte:bármit
megér'mertil1'ethol is látni?
Valaki szó[t:- Legyet fog? Jól van,
. de ha|asáatsz vele zar'arosban?!

cÖnÉwv
Jffiká{téjszakaa gÓrény
aza|vó ffick ircimén.
Egyilc többé felsem ébredt,
lett e girérrynek.
ét}Évé
Tojast is talált e gÓrény.
de mivel nem kÓltői lény,
nem költött, csak elkoltött de
nem is volt többre ihlete.
Tarulság? Ygsikémberejtett!
Ha nincs ihle{ - a tojásteddmeg!
Hat ez - bffi Kolumbusz tojasa!
mégismegsérslegyre.másra
FoLTos NYAKORJÁ]-{ ÚR KESERVEI
A Fönök a Zskiffianézett'
s fejetcsóváll '' E hosszúnyak
gyanusnékenl.Ily beosztottak
előfordul, ho3y nyakasalc"
Ám a Zsiraf megmagyaníaa:
''Hosszúnyakamkívancsiság
miatt ol3'an.Önt lesem,Fönök:
bolcsenmegoldmindenvitat!'
A Főnolmek ez nagyontetszett,
de későbbmást gondolt 'Nahát!
Mégsejó" ha e4 hosszrinyakka|
mindenbulimbabelelát!''
Mi lesz a vége?Nem tudommég
de sejtenr-abbannincs hiba:
Yagy kirugia szegényZsiráfot' vagy beveszia buliba!
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Yersikók
Majális

Uti rímek

Jó dologa rnajális
Ott az emberkajál is.
Tormás virslit, perecet'
Mar amennyitmegehet.
Ha kevésvolt, nem elég
ouhon vár ajó ebéd.

Úti celom a Balaton,
MaÍ zötyogÓk a vonaton
Itt Íicsorgokegy fapadon
Bosszankodokésa bajom
Kihajoltam az ablakorl
Szélvifie el a kalaporn'
De itt van miíra Balaton,
Elmerengeka halakon.

Tévedés
Letartóztattákésmeg is vertéh.
É;szamraegy cellábatették.
KiderÍiltreggel,hogytévedtek,
Nem is ő az akit kerestek.
Annyit sem mondtakneki, pardon,
Zárat nyitottaka cellaajtón'
Mert nemterhelteőt semmivéteh
pénztse kértek.
Viszont a száI|ásért

!

L.M.s.

Unokasarok
Zo|ikát és KatÍkát Vidám Parkba vittük. Induláskor Zolika megkérdezte,
hogy az egymás mellett álló két autó közül melyikkel megyünk. Mondtam
neki, hogy az első autó az apjáé' a második autó nagyapáé. Zolika
elgondolkozott, majd a fejérecsapott: ha,ha,ha! A nagyapa te vagy!
Zol.ika gyakran veri kishŰtgát.Azt hinnénk, nem szeretiode amikor nálunk
aludtak, éjjel felébredveszalad át a másik szobába. Kérdem, hová mész?
Megnézem'megvan.e mégKatika! - válaszolta. Tehát féltettea húgát'talán
rosszat álmodott fe|őle.
Mielőtt hozzánk jöttek' Zoli kioktatta őket, hogy szót kell fogadni. Katika
megiegyeztezHa Gitta mama megtiltja, hogy a szobában fessek, szót fogok
neki fogadni. De azérta szobában festeni fogok.
A Vidám Park.beli látogatás után Gitta mama mondta a gyerekekneknhogy
hazaérve először ebédelnífogunk' mert biztosan éhesek. Zo|ika hevesen
tiltakozott: Én csak játékra vagyok éhes!
Kis Petra nagyon szereti a húgát ésennek kifejezéstis ad. Az Állatkertben
mindenhová felmásztak, mert Petra szeret mászni. F|óra természetesen
mindenhová követi őt. Petra gondosan magyarázza neki, hova tegye a|á,bát,
éshogyan fogódzkodjon.
Hazafelé jövet Petra a Városliget fái között bujkálva követett minket. Mi
természetesen siránkoztunk, hogy Petra elveszett, miközben óvatosan
szemmel tartottuk. Persze Flóra mindig mutogatta Péter nyakában ülve,
hogy Petra hol van.
Hazafelé a kocsiban Petrával és Flórával beszélgettünk' mÍt játszottak és
mit csináltak a másik nagymamáná,J..
Flóra - nem tűrve, hogy csak Petra
beszéljen -' gyorsan közbekottyantotta, hogY ő meg táncolt. Azt hittük,
viccel. Á.ztán Andi elmesélte,hogy Petr{ neptáncra jár. Andi az utolsó
őrára Flórát is elvitte, aki beállt táncolni a nagyok közé ésolyan ügyes volt,
hogy jövőre ő is járhat.
Kis Kamilla szépenesziko kiköveteli a ringatást és bűbájosan reagál a
kedveskedésre. Van a fején egy kis ,,kakatúr'', ahogyan néhai Tóth
dédnagymamájamondaná.
2006.július
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HT]MOR
A skit újkalapbanmegybaza.A felsége.Te ez a kalap rrag}"'neked"
1cty6ga
Íbjeden.
Lehet,de a kisebbekugyanennyibekertiútek.
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Lilike, mi bajavan' mondjael mi nyorr$aa szívét.
MegmondhatorÍr.
a magakeze.
A fiatalasszonya konyhabólbekiabál a fériének:
A gyerekekkint vanrraka
kertben.Nézdnregmit csinalnakésmonddnekik, hogy nem szabad.
A te papád
Pistike ésKatika beszélgetnek
az óvodában.Pistike nregkérdezi.
milyen? A manraa múltkorazt mondt4 hogy szégyenlős,m€rt ha nem volna az' én
mar iskolábajárnék..
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A fe{ mesélia barátjanak:Képzeldtegnapvalaki be ak*rtttirnihozzá*}r'de a
kórhazba kerult. _ Miért,mi ttirtént?A feleségemazt hitte, énjcttem h*za a a
kocsmából.

t

Mórick4 miértveszedaz otödik jegyetmost az előadasra?Mert anrozi ajtóban
ott all egy néniésmindig eltepiajegyemet.
A proÍ.esszar
vizsgiutatjaa joghallgatót:Mondj4 mi a csalas.- Csal*saz' ha
professzorúrengan megbuktat._ Hogy-hogy?-mert a csak*sazbavalakimás
tudatlarrságával
l'isszaélésewel annakkárt okoz.
Az orvos azt tanácso|jaaz alkoholistanallhogy ivas lrelyettpribaí$an
megtanulnijógázni. Pár hétmúlvatalálkoznakésorvos megkfrdi:Sikerss-ea lcura?
Sikeresdoktorur' mm fejenállva is tudokinni apalinkastivegböl.
L

A cigány estebiciklizik ésnem éga lámpája. A rgndőr megálli$a ésazt mondjE
tolja a biciklit. De biztos úr,ha tolom, akJ<or
semég!
Egy idös htilgy nregkérdezi
Hol vannakanrajmok?Bent vanna}i
az allatkertben:
a majomhazbarréséppenszerelmeskednek.- Nem lehetni egy zacskó mogyoróval
kicsalogatniőket? Miértasszonyorn,on egyzacski mogyoriértabbahagy*á?

