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Július 1.

Ez anap volt. Mentőautó jött érte.
Ez a nap a világot kettétépte.
Jött a mentőautó, elvitték innen.
E naptól kezdve megv á|tozott nrinden.
Egy kemencébe tették drága testet,
Melyből fekete por lett, elégették.

$ettétépték a világot és időt
Es minden más lett, amint volt azelőu.
Minden múlt lett, amelyben addig jrírtarn"
Most csak ténfergek ebben a vilfuban.
Nincsenek és a semmiségbe estek
A meghitt beszélgetős csendes estek.
A múlt kcidébenVeszett el aZ apad'
Egy kidőlt diófa árnyaí alatt.
Szemében kihunytak már a csillagok'
A ffnytik megtört és egyedül vagyok.
Ami azelőttvolt, minden csak emlék,
Úgy fudnak ffijni a kiürült esték,
olyan komorak. Mi, ami johet még?

L.M.s.

2006.Július l.



J

J

J

J

J

f

J

J

!

J

t

-

t

t

t

-

-

Búcsúfé1e

Fehér felhők kozött a nap az égen
Lustán sétál, én álmodozva nézem.
A ffik közott játékos szél oson'
Eleten, halálon elgondolkozom
Hatvanhét évig voltál a mindenem'
Hetedik éve, hogy túl vagy mindenen.
Én még itt vagyok és rád emlékezek
De készülődom, hogy utánad megyek.
Csak vár még rám az utotsó nagy birok
Amiben tudom, hogy győzni nem bíroh
Mert fudom, hogy kilátástalan a harc,
A világ tÖrvénye abinos kudarc.
A végső eredmény nem lehet vitás,
Elment előttem olyan sok annyi mas.
Nem kellettek már ennek a világnalq
Szétszóródott ndykon miísok j rárnak.
A mi életiinknek hbtvanhét éve,
Belekerül a porba' Semmiségbe.
Te voltál barna lány, aki megérte,
I)e mindennek egyszer eljön a vége.
Teneked még eú" a verset körmölorn'
Mert kövér abánat' sovány az oröm.
Köszönöm neked a hatvanhét évet
Veled töltöttem e|, ez volt az é|et.
Volt, megsziint' belőle semmi nem marado
Az égen tovább is sütni fog a nap.

2006.05.
L.M.s.



Esik az eső...

Ütot és bámulok ki az ablakon.
Az eső esik, konokul, monoton.
Komor felhők elrejteuék a iiapot,
Csak fáradtan iilÖk, magamban varyok.
Homály van. Kibámulok az áblakon.
Az életen' sorson elgondolkozom.
Hét éve volt. Azótaminden változott"
Aki a tarsam vclt, hét éve halott.
Azőta olyan tiresek az estek' - '. ..
Néman osonnak és a mirltba esnek.
Végtetenbe nyúlnak a délutanok,

}Iegkopottak már a meghívott álmok"-
Es masok lettek" mint voltak azelött
Csak learatják az elszáradt időt.
Virágaimat hipbu keresem,
Ugar lett a flol{em, semmi sem terem,
Virágaim' alnelyek egykor nőttek
Még egy magot sem hagytak a jcivőnek.
Elhervadtak én is hervadok veltik.
Mindenütt homály van és a nap se siit.
Csak Íilök, kibámulok az ablakon,
Az esö esik konokul. monoton.

2Ü06.ü5.

LM.s.
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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, hét éve halott vagy.
Barna kislány voltál valaha régen,
Sétálfunk boldogan, akéz a kézben.
Az évek mentek és újabb évek jöttek,
Fiatalasszony lettél majd idősebb.
Voltál és velem éltél valamikor,
De most az urnában vagy fekete por.
Sziilettink, élünk.Eznem volt semmi ffifoo
Csak egy céltalan és futó |áúogat,ás?
Jöviink, e BY pillanatb an taLán vártak.
Mi értelme van a látogatásnak?
Akad benne kudatp és akadhat siker,
Öröm is, de bánafibl fizetni kell.
Voltam egykor boldog én is, meglehet,
Ezért ameddig élek, Íizethetek.
Tavasz van újra, virágoznak a fák,
De keseninek étzem az lllatát.

L.M.s.



Esti mese

Furcsa színe van aZ alkonyi égnek,
A messzeségben piros rózsák égnek,
Masik oldalán oson a szürkeség,
Keveredik a rózsa és sziirke még
És elboritja azeget egészen,
A fény j átékéLt álmodozva nézem.
Ameddig meg nem érkezik az est,
Az alkonyat eryszefte mesélni kezd.
Mesél, mint anyám a konyhában mesélt
Az ebéd illata aradt szerte szét.
Én hallgattam any ámat, szájat tátva,
Később menni kellett az iskolába
És vége lett a konyhai meséknek
Nagy bettikkeljött helyettÍik az élet.
Felnőttem, elkezdődött az i{úkor,
És ery barnahajú lány várt valahol.
Egy barnahajú tiny, kit én is vártam
És a boldogságot benne megtaláltam.
Mindez már kilencven éves koromra'
Már úgy hangzik, mintha csak mese volna.
Mert ami volt, mára puixan mese lett
És a szobára rátelepszi( az est.
A barna lánymeghalt, nincsen már sehol,
Mar csak az urnában van fekete por.
És ez a vége az esti mesének.
Szép mese volt. A gíme az, hogy élet.

2006.03.

L.M.s.
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Töprengés

Megsziilettem. Akartam? Nem kérdgzték.
Ury gondolták, hogy próbátjak szerencsét.
Megismertem ezt a világot lassan,
Es elég furcsaságot tapasztaltam.
A legfurcsább benne maga az élet,
A többiek jóformán semmiségek.
E'lek gyanútlanul, egyszeffe végem.
Egyszerűnek látszik, de mégsem értem.
Egyik percben vagyolg azutÍtn voltam,
Lenne még dolgom, de leesek troltan.
Elet és halál' nem fogia fe1. az ész,
Voltaképpen mire való tz az egész.

Barackfaviráe

Régi barátom az öreg barackfa
Már régen nem terem ryümölcs Se rajta
Ugy látom, elszaradt mar mindegyik ás'
De még kinyílt néhány csenevész vinág.
Miért nőttetek, ínég mit is akartok,
A zord ba|áL|a| megvívni a harcot?
Az utolsó percig ell\kezni kell,
Akkor is, ha tudjuk, ndm lehet siker?
Csenevész virágok, mégis aZ étet
Mutatni akartoh még valami szépet?
treg barackfa csenevész virága
Lehullotok. Talan mégsem hiába.

2006.04.
L.M.s.



Képek

Már alváshoz készülődnek a fényelq
Amikor este a szobádba lépek,
Hogy a sűrűsödő sziirke homi{Iyban,
Ami nincsen, már csak volt, újra lassam.
És kavarognak előttem a képek,
Mi |egyen, amit most felidézzek?
Melyik az, amely legkedvesebb, talán
Az a mosoly arcú' hosszír hajú lány,
Ki alkonyatkor a jöttomet viírta
Es ha beléptem náluk a szobába
Az édes ajkát már nyujtotta nekem,
Illatos virágként nyílt a szere|em.

Yugy azif1ű asszony' ki feleségem lett
Es kezdtiik egytitt a boldog életet.
Akivel nem volt hétkciznap csak tinnep
És karjában ringatta gyermektinket.

Yugy az évekmultán, mikor idősebb
Es az unokáink is sorban jtittek
A csendesedő nyugalmat keresve
Békén beszélgettünk, hajött az este..
Boldog képek és már minderyik ott van
Csak az urnábaÍ|, a fekete porban
És a szívemb en azezernyi kép még
ElborÍtja a szobéú a sötétség.

L.M.s.
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RádÖbbenés

A sors hét éve elragadott téged
És azőtamir csak magÍtmban élek.
Úgy szíven ütött és bevallom sírtiam,
A valósággal a harcomat vívtam.
Fegyverem volt, az álmok és képzele!
A valón ezekkel győrÍÍnem lehet.
Az e|múlt évek knjőzanitotrak,
Bele kellett törődnöm, fudoffi, hol vagy.
Rájottem, hogy hiába kerestelek,
Mert a valóságot számiizni nem lehet.
Elfaradtam, megtörött vagyok, oreg
Es mi az,arrti még enftÉ.rr'jöhet?
Nem kereslek és én megyek utiínad,
Tudom hol vagy és talan megtalállak.

L.M.s-

200ő.05.
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Nyárvége

Egyhangúan, panaszosan és halkan
Folyik azeső, az este langymeleg'
Sír, mirrt a kisgyermek elfaradtan
AZ éjfol elé, amely közeleg.

A nyár ünnepe, elf;íradt az is,
Koszoruját hervadt kezében tartj4
Most eldobja fonnyadt virágait,
Meghajol fflve, hullni akarva.

NekÍink ís koszorú volt a szerelern'
Forri nyárünnepen lánggal égett,
Utolsi tánc feloszlott csendesen'
Esö esik, futnak a vendégek.

Ygyi' ezekaz elfonnyadt díszek
Es elhamvadt paúas a szégyenünlg
E komoIy éjszakán hagy már minket,
Hogy a szerelmünktől búcsút vegyünk

Irta: Hermann Hesse
Németből fordította: L.I\{.s.

2006.04.



Ejjel

Rigóénekkel és alkonyattal
Völgyekbó| az éjjel megérkezik,
A fecskéket, hosszú volt a nappal,
Elfaras úatta és pihennek itt.

Az abIakon át elfojtott hangon
Szól a hegediím, mint enyhe vonás
Szép éjjel' te megérted.e dalom _
oreg dalom, dalomat tehozzád?

Egy nyájas zizegést ktild az etdő,
Amelynek mosolya szívemig ér.
Halkan, barátságos erővel jő,
Gyóz a Szururryadas, álom és az éj.

Írta: Hermann Hesse
Németből fordította: L.M.s.

2006.04.



Magányos éj

A testvéreim ti legyetek,
Szegény emberek kcizel és táv*l,
Akiket messze csillag hatarol,
Álmotokban vigaszt nyerj etek.
Ti némarr és összekulcsolva
Sápadtarr a csillagos éjen,
Sovány szenvedő kezetek tarfv4
Akik tűrtök és vigyáztok ébren.
Szegény bolyongó gyiilek ezet
Csillag nélktil haj óval j rártok,
Velem egyesült idegenek
Kö szonté Sem vi szono rzáfrok|,

irta: Hermann Hesse
Németből fordította: L.M.s.

2046.04.
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Dal

Mondtam a szívemnek, a szegény szívemn*k:
A szeretojét szeretni eznem elég?
Es nem látod szüntelen cserélni még,
Vágyak idején a boldogság elveszett?

Ő retette nekem: ezelég nem lehet,
A szeretőjét szeretni nem eilég;
Es nem látod, hogy sztintelen cseréIni még
Visszaadja édes elment örtimokst?

MondtÍtm a szívemneko a szegény szívemneko
olyan sok a szomoruság r eZ nem elég?
És nem látod, hogy szürrtelen cserélrri még
Nem találni a fajőalmat. mindegyiket?

o retette nekem,. ezelég nem lehet,
A sok Szomoruságból ennyi nem elég
És nem látod, hogy szüntelen cserélni még
Hoz draga Szomoruságot, elmenteket?

Irta: Alfred de Musset
Franciából fordította: L.M.s.

2006"0s.



KARPATALJA CSILLAGA

Barhol is élsz, egyszer erre a tiíjra
utazz el: szépség-dús, s titkok hazája
&{ás í* a lrold, rrrint miísutt' én*kében
banat is bájos, gyÓ'ngyruhás reményben,
s hajnalokban piros lovak sÖrénye
larrgol szírrt a még bibiskoló égre,
s búcsirzó csillag csók-pillanata
döbbent szivet: a Világ Csiltaga!

Ilyen tájat eddig sehol sem láttam.
Folyók tobzidnalr szivárvány.csodákban'
eziist zengést adnak a hegysttétnelq
Íbnyökberr nrélység és magasság: léIek.
Kiilrinös fötd! Akárcsak Csillagábar'"
n5trgalmábaÍ} is elszallni kész számy van.
Arany tucsktik szórna}r szikrát a réten:
Szépség.fíiz gyuljon alkonyi mesékberr !
Az esték illatban, sziromkehelyben,
s az gÍnber helyett elhínőds csendben
maris égen a világ-jel maga:
Kmpátalj a fenséges Csillaga

Tavaszkor e táj még szebb" mint a nyitrban:
határtalanban viráglobogas vatr,
ffi' fa bokor, újult kristályu ének
nrutat erdőt' rétet fellrőt: Egészet .
kis ékszerekből osszeáll az Ékszer,
S messzeséget koronaz Messzeséggel.

S isze oly szép' míg pirosat keverget,
s barnát ztlldjébe ballagó hegyeknek!
Majd sárga fiittyent, jÖn ftggonytis eső,
s kÓd, a csúcsok kozt furan eltekergö,
szürk{n 1óg vízbe kis törpek szaliá114
s a Felejtés emlékezik a Nyárra.

Milyen tele? Az EtmúIas - Íbhéren'
szépsegtisztan, ha nap kisiit, a fenyben.
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Alszk a medve brummos barna lénye,
s nyelvén málnaszem alomédessége.
Azé t|y álom, kit csak érzetéltet
csak szín, csak szél, csak fel nem ismert é|et.
Az észhiú, de a szív oÍfkor kérdi:
nem jobb csupár csak érzetekbsn éIni?

Ám ax is láttam: hanyan meg sem értik
se tlr'tenetÍik elejé{ se vggit'
az eddigit! Múltj']k . Igazat adrrak
gŐgtis ukrenak, butított magyarnak

GyTgyits sebe| sajgó emberi |elke|
Láthatatlan Yarázslat! És szerelmed
mutassa fel szíveknek a Csodát:

Megértés, Béke közös Csillagrít!

Le|kes Mik|ós



FEHER IIYGEK

Fehér íngek lángolnak át a múltbót.
Felffnylik régvolt virágdal.sziget.
Azt kérdezed: tinnep volt-e az tinnep, .
vagy csak szokás hozott tij szÍneket?

Rem*ny volt csak. Ünneppé" sajnos" nenr leÍ|
de te csak hidd, hogy egyszer lesz talan
{urnep, kézfogas, holnemvolt meséberr"
s ponrpás ebéd az iinnep asztalan.

Ü**p nem vo|t. Szokas vitetett ziszlőt,
amely., előbb még, remélt szep időt.
S akik vitték? Nemegyszer letagadjak
azt,hogy vittéh - a volt-zaszlóvivők.

Én azt írom csalq ami volt. Az iinnep
nem volt az, mégis vírágillatok
egy fehér inget olykor áttileltek, -
s ma már nem ismert béke hallgatott'

Hallgatott, s máris árny uszott a csendre"
gondok néztek at ág.rések kÓzot!
hangsort kopogctt harkály oreg far4
s egy kiáltassal továbbktiltoz<itt.

Ünnep nem l'olt' - de ürrnepet akarfunlg
olyad nelye{ nra már senki Se mer:
kozös asztalt ol.ykor. - és közÖs békét
múIt ós jelerr sziv.enekeivel.

Fehér ingek langolnali át a multbóI"
és önmagamnak még emlékeze.m,
nein szépitön, . de nem is nregtagadva
piros hittel csillagos életem.

Lelkes Miktós
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FEJFA

Az eÍnberre mind raszakad:
á|mq útjq a frld -
Yégti{.Még az a csillag is'
amelyet örokölt.

Aki kifosryu az se lesz
boldog, mert nem lehet"
hisz végÚl ra is rászakad
koldus rírnyék a tett.

Fejfa van, nincs, oly egyremegY!
Egy Jel van csak: Idti, -
e pusztrrló. e születő,
megértő, kétkedő.

Err mar a multarn dúdolom:
virágszél.vitte dalt,
mely addig szép míg fenyt imá{
pirosan fiatalt.

Szélvitte szó, szélvitte dal'
szélvitte nincs.hazárn'
rnúlttá lobogott boldogok
volt zaszlókhajnalan!

Az én fejfám - a Goadola|
pusztrrlón is örolq
síró síron szélhagyta szó,
holt szíwe költözött,

de emlékberq mely visszanéz,
olykor Idö remeg,
s hitetlen Egnek felmutat
Csillagi el -gyermeket.

Helyettem rbj fam visszanéz
mikor miír nem vagyolc:
megnö azldő gyermeke,
s örÓmpirost ragyog!

Térdelnek megtért istenek
akkor elébe" mind'
s konny csillogja, gyönytirűszép,
álmairrr' átmainlc. Lelkes lt{iklós



EMLEKEK

Emlékeim miir darabokra ttirtek.
Egyiknek árnyán fenycsók felragyog.
Tó tÍindÖktil masikon, s pici arnyak
sietnek rajta: sÖtét csillagok

fufájus varr. Megleng akác giccsvirágE
szerénységgel hivalkodon fehér'
s arany hanggyűrűthuz a hallgatiisra
tavol torony harang|a: itt a dél.

Nem délnekem már id$m: életemnek
alkonyon tuli estéje eleÍi'
és visszahúz olykor, halshajolnék
ttirt világhoz tirt emlékeimért.

Ern|ékeivel van ki hitte| játszik,
s képzeli: mindez nrast is érdekel.
Err is játszom. de kozben tudom:jatélL
alrol mosolyra csuparr kőnny felel.

A tó égig szall. Nedves csend az erdőn.
Halott.magammal elbeszélgetek.
Ujjainron piros játékbolróc van,
bábkén| s a kilr1rez i$ zÖld átnevet.

Az embcr végül mindenkitőltavol.
Széttört világban emlékdmaboli'
de lehajolni értiik tort világ}roz
olykor nehéz' te játékos halott!

Lelkes Miklós
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Le|kes Miklós: Vadászatok

Gyermekkoronrban" az otvenes évekbeq nagyon szerettem volna vad:ászni: igazi vad.r1.rtrlra
igazi vaddisznóra' igazi vadászpuskával. Ez akkor nem adatott meg nekenl az alábbiak
hianya míatt: igazi vadnyirl, igazi vaddiszó, de tegföképpen az igazi vadaszpuska Ám
vadászati lehetőségenr nrégsem ekJ<or érte el a mél3pontot' mivel volt egy kitűnö légpuskám.
A kertet kineveztem A&ikanak" öcsémet kineveztem bennszülött néger szolgi*nalq kedvenc
nracskánl.iat pedig oroszlánnak. Hungaryban nrinden csali kinevezés dolga" tcsenr feketére
való benrazolasa /hogy igazí néger legyen1 nehézségekbe ütközÖtt, de macskánk ne,m
tiltakozott oroszlánná való kinevezése ellen, nrivel nem látott a jÖvöbe, legalábbis ezüttal.
Az oroszlánvadászat meglehetősen egyszerű miivelet. A néger feg3werhordozó hordozza a
puskát és felkrrtatja az oroszlánt, a fehérbőrii oroszla$vadasz pedig nregltivi az ar*szlánl
N.enr, nem lelövi' nrert akkor másik oroszlánt kel} keresni, a szomszéd macsk.Íja p**ig nriír
ismert engem, oroszlánvadászként. Meg, sajnos, a szomszéd is.
Ha valaki Nagy Hunrarristanak nevezrle' aligha tél'edne sokat. Nenr kis olónrgol1'ót tettenr a
légpuskába, hanern rrradarbogyót. Hurnánumból, azaz macskiinurnffil. Vama}i azonban
nagyon kérryes nyiva}iolók! Még az a kis bogyóÍi'tés' ami, ha egy kizepm nréretii bunkóval
való fejbeütéshez hasonlítjuk, szinte semmi, még az is rra késztette a cicát' hogy panaszosan
Íblnyávogjon és sötét bokormélyre meneküljon.Gondoltam: utmta másmm, mivel a cicitt.
vagyís az oroszlánná kinevezettet jogos zsákmányomnak tekintetterrl de nern mindig az e|sö
gondolat a leg|obb. Utóbbi okbóI a masodikat követtem: néger szalgrim ktildrem uui*a akí
elöbb megtagadta fehérbőrtÍségét feketére váltani' de ezt a parancsom miír nem merte. Ki is
búzta a cicát, azaz az oroszlánt, de... no, szóval, vannak jobb esetek" meg balesetek, de
utóbbiakra jódoldatot lehet kenni, az kellően csíp.
Később a gyermeklror elmúlt, nem is tért vissza, de az i.qazi vadnyulra igazi vaddiszrrora való
vadászat vágya, ígazi puskával, kicsit igen. Számbavettem mi minden kell hozzá: 1. pénz
puskára' 2. pérz töltényekre, 3. szétzszéaalékos poltikai megbízJratoság hogy az ernber
engedélyt kapjon puskavásárliísra, 4. vadiísztiírsasághoz iranttó felvételi kérelem, 5.
mindenfele űrlapok kitöltése, 6. szűkebb értelemben l'ett vadászat mellett mindenféle nem
vadászati nrrrnkák végzése a vadásÍarsaság keretében. Kezdett a dolog ne'rn tet-szeni" nrert: l.
n€m volt pénzem puskara 2, toltényekre seÍn. 3. utalok kérelmet írnl 4. ürlapok
lbrmarryomtatványok kit0ltését gytllolom' no és 5. ha egyszer vadász vagyo}<" akkor a
lnadaszat a feladatom' nem például vadetetés téterr" minden vad keresss meg táplalékftt' én is
azt csínálom. Egyedtil politikai megbízhatóságom á{lt. szerintem" szi|i*rd lábakon- de még
n,za| is úgy volt a dolog, hogy innen is fujlrat a szél, meg onnan is, és nem csak erdőn-mezön.
Sebésztanar barátom' persze, vasarolt puskát, nem is egyet" mutogatta is büszkén" de nem
irígykedterq mert /ez már később vott/ addigra már én is áwáltozram= Nagy Humanistából
Még Nagyobb Humanistávit. Nem éreztem vágyat sze*uény vadru.u| vaddismi lelövésere.
Sőt! Addigra nrár a vadászkalap mellé odapreparált vaddisznósörte vagy fácántoll sem
tetszett arrnyíra.
Megiegyzem: sebésztanin barátom nagyon jó sebész, betegei mind-mind életben maradna|g
így érthető, hogy időnként egy kis pusztítasra vág1.r1t.
Az érző olvasó ntost, gorrdolom, elkezd szánni" hog'v íg}.úg}', szegéay ember sohasem
vehetett részt igazt vadászaton' nem lőhetett ígazí puskáva| igazi üyúlÍ4 igazi vaddisznóra.
Nenr egészen ez a lrelyzet.



Sol#le vadászat van. Átvitt értelemben vett vadászdon késöbb r€szt veüemn ha nem is úry'
atrogy gondoljak.
Én voltam a vad |ezze| az angy'alvelí.dséggel' de hat Hungrybmt, mint fentebb mar 'r
megiegyezterr1 minden csak kinevezés dolga!/-,. '
Meg is lóttek, de elmenekÍiltem sebemme| az é|et sűrüjébe. ott' a körüknenyekhez képest'
tortretoen vagyok /mivel tűrnöm kelV, csalr arrafelé nagyon híg a leves. Érthetö, atrogy a
mondas tartja: ''Szegény ember virue| frz."
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' Lelkes Miklós: Gombák

, A gombakat igen kedvelem. Jópofa fickók, ha olykor morbid is a humoruk. Koriin
megismerkedtem velük' ami - kozvetve ugyan - a bombaknak kiszonhetö.
I.le kapd fel a fe.jed' olvasó' hogy eZ lehetetlenség! igy vo[t' ignris. igau,
családttirténetrirrkben. A bombak elől, melyek mellesleg szti{eim h:izát is hriztatanitották" a
második vílágháborubaq néhany lrónaprE a budai hegyek egyik turistaluízíba menekilttinh
erdők, rétek, virágok, gombák' madarak csodaszép világanak szonlszédságába. Itt
gombasztunk-gombászgatturrlt is' Kisgyermekkoronr szép emlékei kozé tartoznali a gombák:
fanyőgomb4 csaszargomba, vargánya, nagy ózlábgomb4 ga1arnbgombák... Azokra a csopp
réti csiperkékre is mint kedves gombácskákra emlékezem vissza
Az idő kereke forgott tovább' akar megemelték elötte kalapjuk egyes gombák" akár nem. Az
Ötvenes évek első felében gyakran káderezttink gonrbákat: alkalmasak.e, n:egtríz}atóak-e
kiválasztasra' magasabb helyre, mint pédául a tűzhelyen levő se'rpenJ'őbe, letesesfazékba
kcizel a tuzhLz? No, egy gomba senr merte mondani" hogy ö ''nem a nép hasznos gonrbája.'!
/Dícsérettikre legyen viszont az, hogy most, a rendszerlóváltas utárr' sem hazudoznalr össze-
vissza!/ Am a felemelkedés első lehetőségét jelenti kosárba csak azok kerÍrlhet1ek a családi
gombaszásnál, amelyek megfeleltek az előírt" szigoru káderkövetelményeknek. ̂ z
előírásokat szép, színes képekkel illusztrált, gombaétrendpolitikai ktinyvecske tartalmazt4
buszke címnrel: EHETO És trdEncps GoMBÁr. Úgy gondoljátok talríló cím?!
Nos, én nem gondolonl úg.y.. ElŐszor is: MINDEN gomba EHETO, csali rrénrel1.-eknét
szarnolni kell elfogyasztásuk esetleges kcivetkezményeivel. Masodszor: NINCS nrérges
gomba. Nem a gomba nrérges, hanem a gombaszedo az, olykor föleg lra rrem talalt elég
véleménye szerint nytrgodtan elfogyasztható, sőt' ínyencségként is számbajöhttö gombat
Meg mérges lehet, napjainkban, elprivatiziút erdőre' rébe, no, szóval azolira a disznosagokra
is" amelyek miatt egy erkölcsos gomba, a szarvasgomb4 régota iryekszik ÍöId alatt maradni,
ne is lassa ezeket' de a disznók onnan is kitú{ak. No., fur, turat az ur, aki ae.m t*r, az nem úr'
csak, megtévesztésdemokratizmusból, arurak nevezik. vmncpzÖ col,mA SINCSEN! A
gonrba nem mérgsz meg senkit, lranenr a gombatudatlan enrber olykor megmérggi vele saját
magát, vagy a gombaismerő enrber megnérgezi vele azl akit - valarni$err okból - el alian
tenni Iáb alól. Kéretík a gombalrat nem tsszetévesfieni Lucrezia Borgiál'al!
Egyébként a gyillros galóca' tudomanyos nevén Amanita phalloides, jo sz*lgalatot tehet
azoknak, akik utaljatri saját nrájukat. Májuk alkohollal való lassú és költséges tönkretételév'el
szemben /ami annyira dívatos Hungary-ban/, a g1'ilkos galóca allialmas a máj igen g1,.ors és
kciltség}iímélő tclrrkretételére, továbbá elfogyasztojának nagy esélye van aIT& hogy ing'.v'enes
Íárstalanutazist rryerjen a Mennyországb4 vagy liftutazást lefelé, a Pokolba. Amamyíben
valaki rrejével /élettársával vagy szeretöjével/ együn fogyasaja úgy tarsasutazást is n-verhet
lEz nem a reklámcégek ffiikkie, csalogatója ám, hanem halalosan komol.v dolo.g!/
A gyilkos galócanak tobb valtazata van, továbbá ktilÍöldön is nagy temetlrezési sikere, angol
neve a Halál Angyala /Angel of Death/, oroszul pedig Bétaja pogrÍnka /de tehet, hogy már
megkeresztelték, mert az idő tőlünk jóval keletebbre is igen gÓrag/. Iv{ég a 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, szintén saját anyagból, szegén,ves bocskor. Ez a hfuom.|e1 eg-rrtttesen
jellemzo rá" de azért vegyétek észbe. 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
Amanita verna jobb, no, aZ ver, na! Mas gomba estleg csak verne' lbltéte|es modban. de az
Amanita verna esetleg úgy ágyba ver bennetek, hogy fel sem keltek többé' söt" orokoseitek az
;[yat is eladhatják, ha akarják!
A legszebb hazai gomba a |égyöló galóca lAnranita muscaria/. Piros kalapján jólhatnak a kis
Íbhér burokmaradványok, szóval, nagyon fotogén. Ez a gomba tudja rlritöl dögtik a Iég1,', rrrert
szinte örökös tiszteletbeli tag, szereplő a gyermekek számara készült mesekönJ"l'ekben. Ez is
okozhat halált, de rre b,uzatok anrryira e lratásábar1 rrrert inkább a közporrti idegreirdszerre lrat
tpszichotróp hatásl, hallucinációkat okoz /az ősmagyarok sámánjai is hasmáltiílrl. hatasa alan
mindanfele bolondságokat lehet [átni, hallani, beszélni, - de' úgy vélern' minek ilyesmihez e
gonrbát megenni Hungaryban? Egyrészt utóbbiak mennek bolondgomba.evé's nélktil is,
másrészt nem kellemes a mámor elszállta utiin tudomásul venni: & hallucinációk-
rérrrhal l u cin áci ók rrré gi s cs ak i gaz a}i v oltak.
\íannak még más gombácskák, mint a susulykák /Inocybe fajok/. Megsúgorn: ha wlaki
ezeket gyonrrában srrsulykááatja, mert olyan stisti, az is megiarhatja!
Kevés gombát ismerek meg - dacara sok gombiászó emlékemnek - százszázalékos
biaonsággal. Ezerr nem kell csodalkozni, gyakran azt hissziilq hogy ismerírrrk egy- bizonyos
embert, azutiín kidenil: nrégsenr. Ám a NAGY ŐzrÁeGoN{BÁT, ezt a napernyőre
lrasonlitit, hosszú /,,őz|áb',l t<inkjével, megismerem- Ezt is <issze |ehet téveszte*i a vörlrerry.es
őzlábgombával llepiota helveola/, utóbbinak fogyasztása korántsem egészséges, sőt! Tanáüs:
az, aki meglepi nejét egy nag}_ őzlábgombával /Lepiota procera/, rre legjen olyan lepiidiota
hogy a vÖrhenyesröl is /Lepiota helveola/ beszéljgn neki' nrert ránton gonrba helyett jon a
Kapiota! Tapasztalatbóltudom' egy ido ita !
Jön a nyaÍ, olvasóim, várjátok tanácsaim, hogy. miként szerezhetnétek be, jó Hungarian-
midra, további kellemetlenségeke| családí tragédiákaq meg miegyrnást. híer* elég az, amit
Iiaptok, szereznetek is kell! Ideirok két tanácsot, de nekem ne iméleztek iim vissza a
túlvilágril! Legyetek gombaliberálisak, ha annyíra akartotrg és kell a másság" jobbaru mint az
egészség!
1' CSAK házaLo gombaánrstól vegyetek gombá1 miután ellenőriztétek gombaszkodási
tudatlans ágbizonyitvany át !
?. FtA GOMBAT SZEDTEK, csak a gomba csinos. vagy egyenesen szépséges" ala\ia
szerint válogassatok, mint ahogy miís esetek.ben szoktatok" semmibe véve a b*tső tmtalmat!
Szépségverseny YES !, épségverseny No ! No, nregértetfétek? !
An4 persze, ne számítsatok, hogy ott leszek a temetéseteken. Engem az elmúlás, korai halál
nagyon elszonrorit. Még . bocsassatok nreg nekem e nrerész gondolatért| . az is eszembe
otlik: a gombák szerencsése\ mert csak kalapjuk van, fejtik nincseq de Ti jobban tennéte\
ha megelozrrétek ert-azí, időben. Inkább a kalapot néiltalözzételq mint az értelmes fejet!



Lelkes Mik|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
kényszer kerti munkán.
Jozsef Attilarrak, igaz., szomorubb gyermekkora volt, nrint nekem, de nrég az irodalomtlrténet
nem kutatta ki: melyikünk mennyire volt favágó, továbbá menn1'ire zsenge életkorban. Ő
később vágta ugyan a Íát ''hiivtis halomba'' /máskor meg' saját bevallasa szerint, lopt*' hát az
se lehetett könnyű dolog!/, - de én is vágtam! Meg fűrészeltem is.
Libát is őriztem, itt, Budapesten, egykor az ország ''legnagyobb téeszfalujában'', 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
kényszennunka volt, nrég a libak is így vélté\ nrert erösen gágogtak. Igaz, bogyÖval
dobálgattanr őket őrzés kozben, de ez bocsánatos vétség. Tudjak o"ot" lrogy rrrenrryire
idegörlő az a |jbaórzés? |.
A szőnyegráz;ás is utálatos dolog, jó, az egyik végén megfogia az öcskös' de kinek kell
megÍbgni a masik végén? A macska is különtis allat, az ember ráteszi a megrazandó
szőnyegre, hogy mutogassa neki a sors vá|tozésait /''egyszer fent. egyszer lent''/' a végén
pedig megsértődik, nyávog eliszkol. Mulatságként is felfoghatta r'olna ezt a lblle
hintapalintá\ vagy akár ttrténelmi leckeként, Ady Endre bizonyos verse után, . de nem! Az
ember mar gyernrekkorban kénytelen rqiönni, hogy a macska is csak macsk4 akar az gmber.
Egyébként szép idők voltak azov', vörösnyakkendös úttörő koromban. Egyszer majd megírom
rcLa az igazságot. Akkor, bizony, az igazi József Attílát tanuttull aZL eki a Dudoló-t írüa:
''Senkije sincs, nem éri gyász, / al.rire csak egy prírt vigyáZ...".Igu- ut*lag kideriilt, hogy az
Ötvenes években a péEt már azoka is erősen vigytízott" aliikre v{gyrizott' és ezeket is érte
olykor gyász, akikre pedig nem vigyélzott.,. Ak*or, persze, erről semmit sem tudÍam, de mára
érdekesen változott a vers értelme: hű, akire ma egy párt vigyfu, Eazu|án élhet' mint Marci
hevesen, ebben a jogállamban! Mas kérdés' hogy az, akire nenr vigyáz...
Ktilonben ne gondoljá{q hogy én nem Szerettem dolgozni' lgenis, sz*rettert1 . de csak
képességeimnek megfelelő munkát! Én mar akkor állaskeresö voltarrr!
Nenr ktinnyu az i|yen állaskeresés, oly nagy képességekkel, mint az eny'emek Ám oly.kcr
rnégis"talá|tam olyat, amely megfelelt a hazimunka /illetve kertiJrrieimrnrtra/ fogalmanak' és
egyúttal zseniális tehetségemnek is. Mi vo|t ez a munlia?
Ne találgassanak, átlagos- és félműveltségű olvasóiru úgysem jinnek rá! Megsugom: a
|ocsolás.
Nem a húsvéti locsolkodasra gondolok, kis bohóll az még mulatsagpak sern ér semmit' merL
ba az emberfia meghítzza az emberlánya haját. amennyibet| az dsít a ráöntött vödörnyi
jéghideg víz miatt, akkor hozzávágiák a pirostojást, még akkor is" ha az zald. Legalábbis
Pesten, fenyes nappal is, nent csupiín esten! Nenr! A kertintcizést értenr locsoliás a|att. Az
nekem való volt: az koltészet, azvadászaÍ., az ozÖrnvu' olyan' amelyik nem volt* hane,m lesz"
- az maga a györryoriiség!
Már maga az öntözőcső /csúnyácska németes nevén slag/ is reme\ hosszú" kígyótbrmáju
dolog. Mi mindenre lehet a belőle sebesen kisz<ikkenó vizet használni!
Le lehet locsolni az öcskost, báI ez kissé kockazatos, mert a világ tbrgandó, és kertilhet az
tintozocső az ő kezébe ís. am a kutya átvizesítése' a macska vÍzzt| vali megfutamitisa miir
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veszélytelen művelet. A bokrok alatt kapirgaló feketerigót is el lehet találni a vizsugá'nal'
igaz, nem kezd el teátrálisarr dögledezni" hanem elrepül, de az is valarrú. A csöböl kijuti
sebes vízárammal tarrulmarryozni lehet virágok, valamint kisebb tlokrok ryökerét addig kell
odavízsugatani, arníg meg nem mutatják történelmi gyökereiket. Fak odvábcl ki lehet vele
ijzni a reakciós Íérgeket' Lehet vele mesterséges esöt, valamint szivárviirryt elöiíllítani
/utóbbiho4 persze, napstités is kelU. Továbbá választ le.het keresni vele arra a tudományas
kérdésre: volt.e a Földon valaha ozonviz?
Utóbbi kérdésre megtaláltam a közvetett bizonyítekok*al alátámasztható választ: nem volt!
Melyek ezek a közvetett bizonyítékok?
t. A Piacgazdaságban rettentő draga a víz, tehát mesterségesen létrehozatt tzinvíz és
Piacgazdaság összeferhetetlerg marpe dig az Özönvíz idején Piacgazdasag vott' akifucsak ma
2. A Jóisten neve arra utal, hogy jó, nem engedi ffi€g, hogy egy |ibapr{r- vagyis mindtissze
kettő, úszkáljon a noés hajóq sem a kacsák és tyúkok ilyetén való redulccrcjár A többi állat
fulladjon vizbe? Nenr! Minderr bizoruryal kinézett uBgablalrár' és orlakiáltott:
. Ne noézz, édes fiam! Mit csinálsz azo}kal a libáklral?! Mar úszik akert! Haryd abba vagy
kikiildöm apád! Hát semmit sem lehet rádbízni?!
Elzártam a vízcsapot és eliszkoltam. Artatlan öcsém tuszként magammal vitterq ha
megverneh én is megverem őt, hiszen azérttilsz,
A kert egyébként nem sokáig úszott. No és, ha egy darabig úszott" talán nagy valami?!
Gondoljarrak arr1 olvasóim, hogy merutyi mfuden elúszott azóta! Áz an életernben" az onöle
tletében, az ország életében! Meg még mennyi minden el fog! Azon is eltűnődhetnek hová
úszott el?
Ha gondolkoana}r' tiinödneli" esetleg szomoruak |esznek üB}ffi, - de talan egyedül az én
kötelessé gem bankodni ezen a Nagyonkismagyarországon? !



Lelkes Miktós: Babonák

A babona - a Magyar Értelmező Kéziszótar meghatározása szerint . ''bizon}os
eszközöknek, cselekményeknek és korulményeknek titokzatos természetftlotti hatást
ttllajdonító és bizonyos jelenségeket tenrrészetftiltitti erők rrregnyilvanulrísárrat nragry'arázó
tévhit''. Nos, ha, elgondolkoznánk mi minden illeszthető bele e def,rnícióba. ugyancsak
meglepodnénk. Anr nrost, kivételesen, ezt nem kezdem el fejtegetni. Egy oroszlán bajszát
még csak meg.meghúzom, de egy sereg oroszlánét egyidejűleg már nem szívesen. mivel
egyrészt mindossze ket kezem van, másrészt oroszlánból' oroszlarrbajusz-lrúzogatasbót is
megárhat a sok.
Ahogy ritka a szizszéualékosan Íajtiszta magyar, úgy a szitzsziuahékosarr habona nélliili
enrber sem gyalioribb a fehér hollónál. Nagy kiltőnk Ktilcsey Ferenc is hitt a balsorsban,
ezért irta, mitr a Himnusz első verszalrában, ''Ba|sors akit régen tép...". Errgem nem tep ol1'2'
régen a balsors, nrég csa}i születésenr óta teszi ezt, igy nem panaszkodhalonr" de azert . a
nregszokott balsors.tépés mellé - nem kívanok magamnak extra kellernetlerrsege| utóbbit
rrregprobálonl elkeri'ilni' Így eszembe-eszembejut aZ a hit, hogy, ha íekete trracska *regy- át
valaki előtt az úton, zV Szerencsétlenséget hoz.''
Pechemre, lakótelepÍink parkjába be.bejar egy fekete macska /lehet' hogy tcibb is" de két'
azonos méretti, egyformán fekete macskát nem tudok nregkriltinböztetni eg3mrístoÜ. A fekete
rnacska egyébként kedves kinézehi ii|at, valószirriileg csali galarrbletkr1 szárnyas
választiihoz szokott ádöruri, és ez igen szép tőle, mert arra mutat: nem szírkíti le választói
nregbecstilését eg-v.egy választasi időszakra. Ezen felül rnég a g.vakrar kellemetlen
töprengést okozó választástól is igyekszik megkímélni őket, ha teheti, ö választ heiyettü\
köZülük. Fentiek mellett e derék feketebundas senkinek sem akmja bebeszéln1 hogy ö ma
sztiletett fehér bararry, mint egyes emberek teszik ezt, de most utobbbiakra senr kiviinok ulial
mutogatni.
No, szóval, tetszik nekem eZ a macska. Ám azért ne menjen át előttem az úttesten
hazaigyekeztéberq mert biztos, ami biztos, még ha bizonytalan is...
Igvekszem a brrs2nregallóhoz. aZ úttesten át, lrát látorrr: a nracska is ezt teszi.
galarrrblátogatasából visszafelé. Ráadasul fut a kom4 gyorsabbaq mint err. nem fak play ez'
mert neki négy lába van, nekem csak kettő. Később a rnacska megint nemfairplayezett. Tíz
esetbol rryolcnál ö ért át előbb, két esetben én, de utóbbiaknal én is tblrugtam a ''tbir play''.t,
llo' neln doppingszerre|, harrem erélyes ''Sicc vissza!'' felkialtiissal.
Am az eli?ő nyolcnál is volt ám eszenr! oldalt futottam, háttal a nracskánalú aki igy- nem
tudott ELOTTEM átmenni az útorr, csak MÖGÖrrEu.
Látjak, olvasiirrr, így kell legvőzni a babonát, azaz megelözni, lrogv a babona úrrá legven
mirajtunk, ha már a közismert dalocska /''Nem lesz a tőke ur mirqiiunli.../ bÖ is fuccsolt'
legalábbis átmenetileg !
AZ ángliusok meg úgy vélik: ha tiit találunli aZ utcán, és nem vesszük fel' aZ
szerencsétlerrséget hoz. Sajnos, e véleketlésükről egy-kor, az iirrglius nYeh'tarrruliisa idején" én
is tudomast szereztem. N{egyek a pesti utcán, hát mit látok? Gombosfű feny'lil.' víllog'
nréglrozzá fenyegetően ! Fel kellett vennem" még jo, hogy gonlbos volt' ha probaltak mar
gombtalan tűt rövidre vágott kormű ujjakkal felvenni. aklior tudják miért írom ezt. Am ezután
jott a dilemma: mit csinaljak a trivel, amely így, mert felvettem, hálábót esetleg megment
kellemetlen cisszetiizések1ől? Betettem a táskámba, az iratok mellé' nem s*jteffem' hogy
később ebből lesz a siratok, nem pedig azokbóI a Íianya iratokból, . dehát olykor ilyen
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kiszanríthatatlarr a világ! Legközeletlb kabátom hajtókajába trizte'm txle a talalt t'iigyereke| ott
továbbra is szép csendben nraradt, de egy.két óra rrailva én bödültenr e1.
Persze, ez ellen is lehet védekeani oly módon, lrogy a tirvel is, nragunhkal is jót teszürr|5'
ennek pontos menete a következő., 7. felvesszúk a szépen fénylő ffiL 2. egy nag}"cn gondjaiba
burko|ódzó, vagy szemmelláthatóan szórakozott utas texti|neműjébe avatasarr be|etiizziik"
irgy, hogy rögvest ne szúrja meg. Így u fűveljót teszün}q ig*, utastiÍrsu*klral nerrq - de hát
nem jótékonykodhat az ember folyton-Íblpást! Külonben nezöpo*t kérdése az egész" úg1. is
vehetjük, hogy szerényen, névtelenségünket megtartó szponzorként fíit ajandékoztuak neki,
. ha rossz lrelyerr tapogatott. az már az ő lribája! Maskor tapogassoa jotrtr lrelyer1 rréha olyan
is aliad.
A pénteki naptil, kulonoseq ba az 13-as számmalpaosul, sokak rrélekedést sz*int cvalrodni
kell: kis lvagy egyből nagyl roSSZ sztilethet. Eddigi megtigyeléseim ezt alátamasz{aL *zza|
kiegészítve: hasonlóképpen ivatrcodni kell a hétfiii' keddi" szerdai cstitörtöki" szornbafi
napolctól, valanrirrt a vasartrapoktól, kúltintserr, ha felettúk a rraptarlran t-t{'l 3t-ig lerjedő
tartományba eső szám á11. Ezek a napok ugyanis bajt hozhatnak, elöbb vagy utóbb" kül.inosen
a kis Hrrngar.vbarr' igy gyorslrajtást. vadhajtast, lrajcsarhajtast' Íélrtlépést' hátratépés| loldig
való leivast stresszes heccet, pérwtárcakitrulést, és így tovább...
Az számomÍa kétségtelen: a karos babanahalásokat meg lehetne elöZni, de, sajnos" enné|
sokkal jobban érvényesiil a ',káros babonahatásak nregelozésének nregelozési rendszer*''.
vagyis, hogy a világbarr uralkodó rcividítési-megrtividítési idiatiznruscklroz igazcdjail" &
KBMMR.
A KBMMR a megelőzés megelőzése, a Ktiz Javat Szo1gáló Megelözése.k MegelözÉséte'lq
vagyis a KJSzMM rokona. Utóbbi nregelozés-megelözések a kis Hungaryban /eppúgy- nrin1a
nagyr'.ilágban/ éiiel.nappal teljes gőzerővel mennek, másra szinte alig maras göz. Ezzel a
kozében gazdÍlszők nagyon elégedettek ugyan, mert számukra igerr kőltséghalékony, de e
véleményük nem verik nagydobra. Nyilvan úgy tartják biztos, ami biztos, jobb, h,a. titkcs"
anri piszkos, vagy legalábbis nem kellőkeppen tisáa



Lelkcs Miklós: Takarítási gondolatok

A takarításról már máskor is írtarq de csak rövid hunroreszket. Most kisse terje$elmesebben
írok ró[a. Maholnap taláq - ki tudja? - esetleg regény lesz belőle' A TAKARffO EMBER
cínrnrel. Sok kicsi sokra negy, ahogy a rnorrdás tartja, habrír nranapság igazabb nrondár
lenne: sok kicsi senrmire se megy. No de ne f,tlozofaljunlr! Victor Hugo is íÍt regényt A
nevetö enrber cínrnrel, akkor miért ne írhatrrék én is, az elöbbivel?
Hugo nevető embere nem jószántából nevetett" de rendszerint a takmító ember sem
jiszantából takarit, akár Íölbglalkozasa a takarítás, atiar családi .rnellekrbglatkozása. Én a
kivételek közé tartozom: szeretek takarítani otthorr' igaa csak bizonyos hatarig. Mindig tad*i
kell, hogy hol a hatar!
Takarítás kÓzben gondolkozoln. Rájtivrik a kinnyen níjtihetőre: az enrber egész életében
talraríttat, vagy takarít. A csecsenrö taliaríttat /de egy-két hétig ezért rrein teszrrek rreki
szenrrelrá,nyasV, a gyermek szirrtén takarittat lezért szenrrehárnyást tesznek neki" & konnyedtn
leharryja szernéról/. Az ifiú szerelmes szíwágyaít takmitja el' lra rnuszd'i. A középkoru
kukába dobja a szíwágyak maradékát, kozben m€g arTa gondol: bar ler volna anrryi eSZe'
hogy í{úként megerősíti szívét, és mm alrtrror ettakmítja vagyait. Az ictöskoru varjq hog}-
míkor takaritja el őt a Nagy Ismeretlen, és kideniJjon: a Mennyonzágban lvagy a Pokolbarr/
szintén takarítania kell? !
La}iasuntibarl netn csak én takaritok' hanem a hangyali is. ot rnég ná{arnnal is
szorgalmasabban. Hazatakarítják a péksütemény-, cukor-, keksz. és egyéb morzsiákal de nem
csuparr a morzsákkal foglalko;nak, lranetrr a kint nraradt péksiitanrérurye| cukorral, keksszel
és egyébbel is. Nem, nem, oK NEM PRIVATIZALNAK! Ha privato$,'*x*' alilior már
mindegyiket kidobtam volna a lakasból. Ellenkezőleg! ok a Harryaittarr nevében
iíllanrosítanali' a hangyakoz javát szolgríü.iak. No, ez harasó, de érdekes: a s* nem kell nekilq
csak a cukor...
Egyes kis hatlábúfajtak azonban icipicit tulzásba viszik az allantosítást- nrint e-uykor...
Semmit sem jó tulzásba vinni. A miianyag culcroszacskó falát is átrág*áili! Méghozzá a
Íáraohangyalí' ezek a rragyító utarr kiabaló hangya-liliputiak... No, a farai, hál az nenr
államosíthat, mert 9gYiptomi fő-főarisztokrata! LakasoszÍalyenenség! Az ilyeneket Maqii
Bácsi sem Szerette. Am az én nagy jószivem még irányu}rbarr is humarristq ne mandjálr. hogy
kutyába Sem veszem őket, kitelepítenr hát a kutyiásugatós autosenrtrer l*l*íbq legalábbis
azokat,.amelyeket el sikerül kapnom, mert mindegtr'iknek nag}'o|l ig,ekszik elfeté nrirrd a haÉ
lába. Ez a hunriínus kitelepítés. Relatíve jril jartah csak nehogy visszajarjana}c
Porszívó szív, fel zokrri eltunik. ostoba omrányos! Minek neked fel zolurl arnikor látlad
sincsen, csak rrélriiny kis, idétlerr kereked? Be ne szívd' ornrányosom? a házi zugpÖkocskat!
Az védelmem alatt áll. Juhasz Gyula is íg1 írt. ''Hálót fÜn az est' & nag}-' bmrra pók''. Az szep
Íúers' tényleg' kell a póh kulonöSen, ha nagy, barn4 és est. A ',Tiszai csönd'' című versében
írja, s oly kitiínően fejezi be: ''Ma kiktitÖtttink itthorr. iilmodók!''. Háf= igen" á|nodóh
kikitÓffiink, otthon' Ez nrég nem volna ol-van nag}'baj, de nrinket is kik*itottek ahhoz a
kevéske nyugdíjhoz...No, most torölgetni fogok, de, mivel eszembe jutoft a nyugdíjarn előbb
a szemem torolgetem.
Hát ez viszont megnyugtato, ktilönÖsen manapság' cbben a liberálvilágban: fiamból nem lesz
kiralykisasszony! Az, nrint Andersen meséjében a Nag-v Mesekoltö leiriq husz derékalj. fileg
hirsz vastag pehelydun1.ha alatt is megérez egyetlen borsoszemet, fiam meg...
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No, ez a légy mint kerÍilt ide, a kilencedik emeletre? Ez egy szemtelen Piaci lrgy a Nagy
Piacgazdaságból! Tudod, te légy, hogy mit csináltak Szolzsenyicínnel? t.{ern" rrem azoll akik
irodalmi Nobel-dijat adtak neki, te kis csacsi, hanem azolr' akik szárnűzetést adtak neki.
Feltették egy repülőgépre, azutan irany nytrgat, visszseliit! Neked nincs ircrJatmi Nobel<1iiac|'
ezért saját szárnyreptilődön sziÍmiizlek a Nagy Piacgazdaság tőkés viillalkozójrinak lakába
No' lódulj !
Mi varr a szönyegek alatt? Akarrrri- biztosan nerrr azok a piszkos do|gok" anrike! r'alahol
egészen másutt, rendszeresen szőnyeg alá sopörnek Az orrniinyos majd elintézi. Hát tz meg
mirrt került ide?! Szélsőséggel hivalkodó rovanrasag: zöldinges. Nanr a Gebekecskegida
Testvérek által kiadott könyvből repült ide? Itt rossz helyen varr' annyira rsssz h*ly"''' hogy
\fagy négy-<it emeletet kellene levinnern' mrnak a zöldinges szimpatizffilsÍ'ak a lakaslakáűroz.
Vigye a fene! Inkább kiröpítem az ablakon, majd megtalrílja szélsősegtestvérei{ ha van benne
kitargás.
No, a takarítás ügye e kis lakasban ná. jol áll. A nag}'országla}rasban viszont- igap- rtrsszul,
bár állhatna egy paraszthajszallal rosszabbul is. Hja a takmítashoz értcni ketrl árr'" azt nem
lehet olyan hebehurgyan csinálrri, mint alrogy rendszerinl csinaljak! Most lAisaitonr a
televízii képernyőjét, kívülröl. Sajnos, beltilrőL, & adiáscsatoma o}dalrol' ezt nem tudom
megtenni, ott nem is lesz tiszta mint rendesen, de rendetlenfrl.
Csengetnek. Hazajtitt a feleség, annak én vagyok a kulcsembet legalábbis abban &z
értelernben, hogy mindig nekem kell kfuyitnom neki az ajtót a l.rrlccsa|. Áz is igaz tiszont:
mindig cipel valanrit tirÍigynek a kezében, így nem szilhatok semnrit. Az homáltr'ban marad:
lra nem cipelne magával semmit, akkor szólhatnék?
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Lelkes Miklós: Hamlet

. Mindig tetszettek William Shakespeare színművei, ígau., neve, magyaf fordítasbaq még
azoknál is jobban. Dudarénó Vilmos! Dardarázót még sohasenr láttam /rongyrazikat viszont. ebben a kis Hungaryban naponta láto\ bar ne látnrínr őket!/. Rejtelnres név: vajon hol,

. nrilyen alkalomma| riyhatta a dardát Shakespeare névadó őse? Razós dolog az' hacsak nem

. Hungarian.módra trirtérrik, amikor is a dardától Íiiggetlentil elpusztult oroszlán teÍentéhez

. odasompolygó Hungarian rázza a dardát, nagy hanggal, utolagos hösiességgel. Persze,
bizorryos szenrpontból' ez sokkal Tnlrasanosabb, és kevésbé kockazatos, mint az éIö oroszlán. előtti hóskodés.

. Shakespeare Hamlet című darabját az ötvenes évek elsö felében láttam szinpadon, &0' meg

. olvastam is, néhány mas drámájáv4l egyetemben. Mi tagadás, Rómeo és Júlirliát nem

. fulságosan szerettem, ntert elképzeltem: e kínos szituáció velent is rnegÍörténhet &iir nerrr
L|gyaÍLa77'al a nyavalygó, kispolgári cselekménysorozattaU. Mondjulq meghal az általam. szeretett Júlía /Gabriella, Marcell4 Krisztina, Vagy nrás nevii leany{ lrat nrar az is nagyon

. kellemetlen, mert masik leány utan kell néznent, pedig a kozmondas is úgy tartja: ''Járt utat a

. jmatlanért el ne hagyj!''. lFélreértések elkertilése végett: itt most csali a szívhez vezető úffa
' gondolok|l. Az viszont már a Tragédiak Tragédiája, ha egyuttal én is meghalok, mert akkor

az a Júlia után jÖvő leany kénytelen másba, hozzám képest kevésbé kiváló ifiúba' beleszeretni.
. DÍrdarÍzó Vílmosról több .osztálytarsam sejtette, hogy az illeto ntm focista, lgy
.'érdeklodéstiket e régi kor tolltbrgatója, valamint kitelezoen elolvasando irasai irant erybo|
. elvesztették' megelégedvén a ''Hamlet, dán királyfi.' c. mű nagyon vazlatos kivonatolasával. E

kivo:ratolások láttan Shakespeare, ha feltámadt volna' talan még jobbarr ráata volna a dardát'
. mint ősei!
' Nem rossz mű pedig a Hamlet! Egykettőre béjön a színpadi várfalra ega sejtelmesen derengö
. fenybe öltöZött alak, a}ii kt'zli Hanrlettel: ó az apjq de szellenrformátran, ntil.el ticcse, a
. rnostatri kiraly rnegmérgezte, álljon hát bosszut, de anyját kimélje' mert aZ nem vétkes"- 

csupán abban, hogy őt, nrég életéberr' megcsalta fulajdon édestestvérével. Tény"leg! Most, ha
. így utarragondolok. csekélyke kis félrelépés az ilyesmi' raadasul a családban mmadt. Ermyi
. kis szeplővel manapság még a Hungariarr televíziós kibeszélősiba Sem engednek be senkit!
. H4 mondjulq még tíz.tizenÖt hímnemű udvaronccal is felrelepe.tt volna" az miis lett vo[n4

akkor is, ha lényegeben ugyanÍV.' 
Hamlet egyébként kíssé megelőzte korát: még hitt ugyan a szellemekberr' de abban rruÍr

. némileg kételkedett, hogy a szellenr feltétl€nritr ígazat mond. Kitalrí'|ta tehát hog3'an EgÍílssza

. ki a nyulat a bokorbil: eljátszat színészbarátaival egy drámáL Ha kiralymostohaapja nagyon

. felizgat.iamagát a darab mérgezési jeleneténél, - akkor biin0s!

. N{anapság, persze, a szellemva}lonrast, plusz színdarabjelenet-felizgulást eg1etlen bíróság
sem Íbgadná el perdontóbizonyítéknak, sőt, ha továbbmenne az tig1'" biaosan alradna a kiraly

. l.édelnrében tanúskodo szellem, amire Ham1et izgafiá fel magát... Node. a dan kiral1fi tudta'

. |ro5* nem a biróságban kell bimia, harrem saját kardjábarr! A biroság ugyan liiggetiery de

. gvakran az igazság is, - a b.íroságÍól.
Hamlet négyszernkoztí kíhallgatást kér anyjától. Eü biaositjak is neki' de ^' 
négyftilköztiséget nem, mert . a mostohaapa.kiraly megbízásábil . a karpit mögTtt firletii

. udvmonc reitózík el. Hármas felreértes torténik: anyja azt hiszi' hog} fia meg akrja ölni

. /pedig nem akarj a/, ezért felkialt, nrire a kárpit mögott rejtőző udvaronc is ezt teszi" Hamlet
I
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pedig aki a királyt gyalritja a kárpit mogott, atszúr kardjával a karpion. Nagy úr nagyot szúr:
az udvaronc örÖkre abbahag1,ja a frlelést és rejtözkodest' Hanrlet pedig rneg1epödill meÍt
n€m a kiralyt |linza elő a karpit mtig{rl. Án: az udvaroncot kegyelette|jes szavak}ia|
búcsúztatja: ''Szegény izgága vén bolond, nyugodj.'' /Szavait iarréhany k*ros közkóros
Hungarian is megtbgadhatná, még a Íiatalabb korosztiilyokból is, de eITe nern szimithatunk./
A mostohaapa király nrar unj4 hogy nemédesfiával mennyire nem édes az étrete' ezÉrt. kÉ.t
kisérovel, aZ angal királyhoz küldi vendégségbe' de a kiséróknek titlros levelet ad át. Ebben
azt iqa az anglius királynak. Hamletből alcár omlettet is készíttethel de mindenképpen
sirrgisen kuldje át a varr-ból a volt-b4 szellemapa-látogatasra!
A Sors azonban közbeszó}. Hamlet, nem osztván a mai' fulzottan nagy tiberatrnyafogast a''személyiségi adatok védelméról'' lmikrizben a személyiséget tribba'lire as.m is vÉdrt.' hane.rÍr
inkább csak adatait, úgy.ahagyl, ellopja a kísérőinél levö titkos leveleí fbltÖri a pecséteg
kissé átítja a levél szÖvegét, majd újra lepecsételi. Később kalózak támadják meg a hajót"
anrel3'en Halrriet, gazfickó-kíséróivel, Anglia felé #s mostlrolraap.ia titk*tt szá*rléka szeri*t
halála felél tart'
Hamlet, aki mar tudja mitöI döelik a légy, áfugrik a kalozhajóra A kalÖzol! vattságdij
reményében, udvariasan bánrrak vele. Visszatét a *iín királyi udvarba, ahtl mostohakiralyapja
most mar méreg *élktil is mérges voln4 de, mint kideriil, még rrrérge is va*' elegerrdö. Nei
meg cselszrivésre használható agyszcivöszéke is! Á kárpit nrcigtitt megszrirt-lesztirt udt"arcnc
liával megértetí: Hamlet szrirta |e az apjá1. Megegyezrrek: az udvaroncli' Laertes" megviv
xrajd Hamlettel, de a ''fair play'' nénti megsértésér'el. Laer.tes kard.ia nre,regdoppingclr'a lesa
I'ogy jobban hasson, arn emellett . biaos' ami biztos! . az aszta!{r* egy poharban mérgezes
ital is csábítgat nrajd, affa aZ esetre' lra a küzdelem lrevében' }Iamlet nregszonrjaxla.
A Sors megint beavatkozik a dolgokba /nem szép töle sz a minden lébsn kaÉlsá5 dehar a
S*rs mar csali ilyen!/. Nem Hamlet szomjazilr ffi€g. hanem a kin!l3mé. alrit a kiraly
figyelmeztetni akar a méregpohtírra- de elkésik velg. íg-v néhmry piÍlanat múlva mi*r
tizvegyenrber lesz. A prírbajban nem csupán Laerles sebzi nrcg Hrorrletee a mérgezeÍt hegyri
karddal, hanem, amikor véletlenül elcserélik szab1yáikat, Haml*t is Lae'rtesÍ. Uróbbi. e
haldokló állapotában, ntegbánia bűnét, Íblvilágosítja Ha:nletel a cselszovésröt. Harrletre haliil
vár, ds annyi ereje még varr" hogy a mérgezett h*gyű karddal lmzúrja álnok mostohapjaÍ.
,tréldmrrutatimr ktiltséghatékony felhaszaálása egyetlen mérgezett heg3É kmdnali: meghalt
*gy király, egy királyfi" meg egy udvaroxc, és . ki tudja? - lehel t'ogy a kard heg3.*n még
mások számára is maradt méreg./ Hamlet. szóbeli lÉgrerrdeletéberr- Fartinbrasra a hatrclokliisi
j*lenet végére adaérkezo norvég kiralyfira lragyja crtikségként Daftiát.
Szerepel még a darabban egy ophelia nevű leany '/a kárpit mÖgitt fi}lelo. szereacsétlentiljárt
udvaronc leinyal, aki nekenr arrnakidején nem nagyon tetszett: tulságosan Íbnérbiru vol1
tulságosan szendelányos, tulságosan kispolgári, késöbb pedig nreg$rül| cs meghalt. Hamlet
ii,}litólag hz a állítasa/ szerette, de ezt neín nag}'on láttam igazoltnak a szírrdarabtról.
No, és feltétlentil meg kell e.mlíteni a Hamlet.ből azt a világhfres' hosszil Hamlet-moaologo|
amelv igy kezdődik: ''Lenni vagy nem lenni: az itt a kérdés.'' Nincs be*rre kérdöjel- nagvorr
b*lyesen, hanem kijelentő módbarr r'an. Shakespeare előre látta: az egnberiség sckáig képtelen
lesz ezt kérdésre vá{toztatni: ''Lenni vagy nem leruri? ''
Igazad volt' lírdtollal kormölgető, derék Dárdarazi Ur! Well done az a dános! Am én irgy
vélem: most már itt az idő, hogy ezt a monológlrezdést kérdésksnt tegtr''e fel az emtreriség
snnragának. Ha ugyan nem késő!
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Piros pénztárca története

L964-et írtunk mikor én7 éves voltam. Édesanyám elkiildt'tt a boltba
pár dologért, már nem emlékszem mit kellett hoznom.Nagy néni
boltja kb 50 méterre lehetett, 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 és a
banános csoki 1 Ft-ba keriilt 10 deka kimért savanyri cukork4 arnit
papírtolcsérbe csomagolt Nagy néni hatalmas, díszes dobozbó|, azL
Ft volt. Meg is hoztam mindent, amit **y*ka kért, a nr:gát k*gkát is
megettem útközben. Délutan, mikor kimehettem játszani, valakirrél
cukrot láttam. Hát nekem is kellett volna" de az aanapí adagom már a
hasamban volt. Mentem könyörogni nagypapáho4 neki mindig
megesett a szíve rajtam, mert könyörö$i azt nag1íon fudtam!
Kérdeáe:
- Hát máma már megvót a csokid?
- Igen, feleltem
- Hát akkor má nem jár, hiszen két testvéred is van. Azok is kaptak?
- Kaptak! Ha nem kaptak is.. "
- Hát csak egy forintom van, ezért vegrél valamit.
- De nekem cukor kell na. . . Nagypapa olyan aranyas vagy! !
. Tudom, tudoml Az egy Ft-hazkérjél anyádtu|.
Hlát ez már nem jött be. Anyukám elkergetett, hagy ne szeká|jam,
nincs pénze. Lógó orral bementemazelőszobába duzzogni. Hát
egyszer csak az anp varrógépe szélé* ott volt a piros bukszaja látonr,
jó púpos. De nem mertem kinyitni, mert apu eg5.'szer aztm*rrdta
nekünk:
. Gyerekek, én becsületesnek nevellek benneteket, se,nkinek a játélcít,
vagy bármijét nem szabad elvenni, mert azt elviszi a rendőr!.
De betyárosan csábított a cukor. odamentem, kinyitottam. Abban
artán volt pénz, sok egyforintos, meg kétforintos. HáÍ.ha én ebből egy
Ft.ot kiveszek, ffiog van a cukorka. Visszagondolva, bát ez biznny
,'[opás'' volt! De vigasztaltam magam} úgysem veszik észre.
Megvetteln a cukrot, de arra nem számítottam, l'ogy anyu a falu felől
jott kerékpárral. Gyorsan, hogy meg ne lássa, eldugtam a szomszédék
kapujának a tovébe, betakartam jól és hazamentem. Apu is nemsokára
hazagurult a biciklijén és kérdezi:



- Editkém mit kerestél olga néni kapujában?
- Én csak nyuszi fészket akartam rakni.
. Ilyenkor? Nyáron? Hát mikor jön a nyírl?
- Hlát még soká tavasszal... Feleltem.
. Hát ert a cukrot a tavaszi nyúl hozÍaí!
. Hát ert a mostani...
- Hm! Nahát alrkor azt mondd meg, honnan vetted a pénzt?
- Nagypapától kaptam egy Ft.ot, a masikat meg anyu piros
bukszájából.
. A gyerekek meg nem is kaptak és te msg lopsz?
. Hű. ..E,z a lopsz, hát ez keményen hangzott nas/on apukám
szájából!
. Gyere idelMár akkor itattam az egersket. Levette a naárágszíját és
úgy elfenekelt, hogy mentem ktirbe köriilotte, mint Mari aéni a
ringlispilen. Na az a cukor sem édes' ssm savanyű, hanem nagysn
keserű volt, nem is ettem belőle, mert apu a csihi-puhi utr{n odaadta.
Elosztogattam, egy szem sem kellett belöle. Még ma 48 évgs fejiel is
utálom a piros színű bukszát és azasző,hogy mit jeter*,,tspst''. orott
időre az agyamba vésődött.
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Az egyes

Masodik osztálybajártam, akkor rneg jó tanuló voltam. Nag-v Örtinurrel
mutattam mindig az ellenőrzimet.. Ha jól emlékszem, anyuliám minden nap,
apukám hétvégeken ellenőrizte a jegyekst.
Hahazaé-rtem a sulibóI, első kérdés mindig ez valt: Mi tortént az iskclábaÜ' a
masodik: hányast kaptát? Akkor el kellett mcndani, mit tanultrmh ki kapott
piros ponto| ki Íbketét' ki jegyet. Hát én aznap idsból" hát irrtiábtr vc|t
macskakaparás" kaptam egy egyest. Mélység*sen fel voltarnluáborodva' szivá
tettenr tarríti nérrirrek' nrire ő rrragatartasból beírt nreg egyet! Na puíff Szo se
ril4 becs{iletesen tele leff a nadrágom. Na eá hogy mondom m&g anyunalg de
apunak! Haza érve újra a szokasos kérdések. Sernmi nem volt' semíriit ne.rn
kaptam. Na ez már rossz indítás. Akkor Editkém vedd eIö az ellenőrzöd!
Mondanom sem kell, nem volt anyukám nézése szívet mele.ngetö nézés! KÖzben
Miki bátyanr rrreghallotta és kiírirt.endve mcndta: na Editke ari lesz ezé,rt este,
ha apa megfudja. Gondoltarq addig tennem kell valamit- me'rÍ Mikí b8áÍu1.
Amikor tanultam délutarr, elövettem az ellensrzöt és pribaltanr a tintaval b$rt
egyeseket kiradírozni , de nem vitte ki. Erre gondoltarrr' haknyal*zom az
ujjamat, hátha kiviszi a két egyest. Ki is vi*e irgy, hogy ki!.rrka&' az
ellenőrzőm lapja. Borzalmasan nézett ki' Este mindenki a vacsotiít fbgymztja es
egyszer csak Miki: Milyen jegyeket is kaptril mifona? Ilyenkcr az vclt a
szokásom, lrogy befoglanr rrrindkét fiilenret és azt gorrd*ltanr ha Éa nem hallan:'
akkor más sem! Vacsora befejezése utiirr tisztá{kodas, majd pizsanába $ltön'le
nrenjek a szobába szilt apám! Dolgom végeztével bebújtam anrosdÖ alá és ot
bőgtern' hogy most mi lesz. Egyszer csak jon mr1ukám és kgíe$' hogy hol
vag.vok' mert vér az 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 fejezzem be a cirkusrt,habevallak mindent becsrLletessri Eerll kryak ki!
Hát nagy nehezen bevonszolt anyu a szobába, ellenőrzövizit. Hát iÍt rossz jegy
trincs, mintha eltünt voln4 de mi ez a lyuk? Ki csirralt4 a tanito nei]i? Ezt én'
két egyes volt a lyuk helyén' de én kiradíroztam s már sírtam is' g*ndolváq
hogy most kikapok. Nem így tortént. Apukmrr hatmozottarr- rle szgmoÍütrl
mondta' - Hát ezt érdemlem tőled' a fiúk ilyed soha nem csinálnak! Aláírom ezt
a lyukat én. Te pedig reggel az iskalában jeÍ.errtkezelés megpntrt*f*cí a tanítc
néninek az e||enőrződ! A tÖbbit, a szégyent tettedért neked kell elr{selrri! Ez a
mondata rosszabb volt egy pofonnál. Másnap a tanító néni c.sak enn3.it mcndott:
Ejnye _ ejnye Editkém, nagyon szonroru vag-vok Ez feltette az i-re a ponÍat. Ez
megint jó lecke volt!
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Disznóötés

December közepén vagy vége felé, Katalin nap taján kezdödnek a
disznóölések, llyenkor már lehtil az idö, Sem a legyek' sem a meleg
nem veszélyeáetik a húsok romlását és higiéniáját. Aház"asszonya
előtte való nap a boltból meghozzaa20 db zsemlyét. hurkába valót.
Megpucol 2 kg vörtishagymát, apró kockára metéli és bö zsíron
parolja aranyszíniire. Két frl marék foktragrmát pucol" a kolbi*sztroz
kell. Nagylyukir hibe zsákvarró cérnát fiiz a prés vonásához, rövideket
a hurka kötozéshez vagdat. osszerakja a fiiszereket ag ízes€téshe4
ezek a következők.. Só, húsok' kolbrász, prés toltéséhez' majoranna"
borsó, voröshagyma lestitve a hurkához, fokhagymq bors, só,
pírospaprika a kolbasz ízesítéséhez' Egy iiveg bor, pá[inka boros
féldecis pohár a fogóknak' akik lefogiák a diszrót. Ha mindez ery
helyen van' johetnek az edények, ttirlőruhálL kaparólL gazpalaclr.
porzsölő, az é|es kések, közöttÍik disznóö|ő, bontó, cscntozó, késfenő,
bárd. Ezeket ahán ura rendezi.
Az üstöt, tistházat kítesszÍik a megszokott helyére az udvarra,
á|taJában kettőt tele vízzel, rá a fedő kerül. Gyujtáshaz is előkésdtik a
fát, hogy csak gyufa kelljen.
A háziasszony lemossa a bontószéket/nálunk hastoV, bélmosó teknőt,
a nagyteknőt amibe a zsírsza|onna kerül, két melencét /hasonló a
fateknőhöz csak r<ivid és ová|is alakja t.an két fa fogóva|.l F;zt még
régen a teknővájó cigányok árultak. Fa és a fornizó teknő egy
garnitúra volt.
Reggel, mikor kezdett egy cseppet világosodni, hat és frlhét k<izöt|
akkor jöttek a fogólq négy fo. Jó erős és gyakorlott ffrfiak és a
disznóölő, aki vagy böllér, vagy ha abán ura értett tlozzá, akkor ő
rendeáe.E|őszor gyermekkorunkban a naryapa volt" később apukrím
tanulta ki a mesterséget. Amikor ö is kiöregedett, aklior b0l1é*
hívtunk. E|őző nap csak írót kapott a vágni való koca, hogy a bele és a
gyomra ne legyen tele! Másnap korán reggel leszúrta a böllér ahízőt"
a gazdasszony nagy talba jó fel marék sót tett, az ő dolga r'olt felfogni
avért és addig kevergetni, míg ki nem hűl. A sótól nern alvad meg és
lesz csomós a vér. Ez kell a véreshurkához.
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Kirándulások

Ebben az évben viszonylag mozgalmas heteink is voltak: május elején Ausztriában,
Stájer Alpokban töltotttink néhány napot, egy középkori kis városban, Murauban:

Az osztrákAlpokban még térdig érő hóban is turáztunk az,,Érzékek út''-ján, ahol fából
faragott fiilek, szemek, szájak, orrok ftgyelmertettek a tá1étzékelhető,Iátható, hallható
szépségeire. A szobrokat szép ktiltői gondolatok, szövegek kísérték.
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Hazafe|é az 1763 m magas hágőná| megállva ez aláwány táÍuIt a szemtink elé:

Május végén a horvátországi nemzeti parkokban csodáltuk meg a fehér szi{rJákat,
kék tengeröblöt és a csodálatos fiákat, virágokat

A Plitvicei Nemzeti Park tette ránk a legmélyebb benyomást, mindenütt bővirzíi

De a sok szép élmény utántgazán szép napjaink itthon voltak június elején, amikor kis
unokáinkkal t<iltcltttilrk el egy-egy napot.

patakok és üzesések, átl!!!'ző vízttikrcik . hasonló talrín nincs is a ülágon.
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Lelkes Mik|ós: Tréfás-jófás Y$rsikék

KECSKÉK A KERTBEN

Kecskék - csalr a vakak nem látták! .
dézsmá lták kozkert káposztiáj át'
Nenr csoda! A nagy relbrnrészek
által ök lettek főkertészek.
Á nép meg? No, semmit se mondok!
Elnéz reform helyett defarmo!
s mikor a lrert *res és rom már'
uj refornrész - visszarefornrál.

Tanulság? Nos, az nrinek né}*1ek?!
Faló kecskékre ti csak rreztek!

BARNAMEDVE

Barnamedv.e barnán rnászkál.
Dicsérefiil nrondhatonr :
akármilyen fordulat jöü" -
solxem lett karnéleon!

Relatíve az is szép ám
tőle, annyit nrondhatok:
sak mai nap.hazugságra
t}ő{ttil Yagy trrumnrog nagyot

Medvetalp és nredvelátl !
Nein bilogat legalább. ..

oronsze*r És oron.szBtvt

Kis nadar az skörszenr. Akkora nrint ikir-szenr!
Hát...én ssnkit sem barr1ok...node hát avilágot
forgatja egy furcsa kör: lul sok benne az ikŐr!

corE

Napfarku kétéltiink, a göte"
rovart magába egyre tite.
No, szóval. üry csinalt e göte'
nrint annyi ember: tőte. töte,
s tra kérdezek' hogy miből töte,
csak háborgott hát erről öt ne!
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ronppnancsÁr

A tóból hét to1peharcsa
ugrott ki meredek pmtra
Rríkerdeztem a miértre:
- vizí HófehéÍkénk kérte!
Szebb e láry' mint szunyoglárv4
s máris ugrunk" egy szavára!
Ha nem ugrunk" akkor búbol
s ommk lóghat egyre, bútól...

Dörgo tirdtig kopoltyúj a !
Hallgattok e vizityúkra?!

capns rtnrÉwgr

Dédelgetett egy kicsi capat

|"jnt csóvaltalc' akik ldtak.
Am azoknak, mindneh beintett, -
de rnifo nem int akeze nincs meg.

HERNYÖS Fg]-EBanÁror

Hernyó falt nagy.nagy levelet
arasznyit mar megehetett.
Másik jött' és kért egy maszt.
Szokott vríIaszt kapott: Egy....!

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

ERDEI SZALONKA

Az erdei szalonka
vágya volt a szalonna.
Meg$apta Sr{t egy tálban, -
s szalonna a húsaban!

E madrír így lett spékelt"
s én kimondom a tételt:
e1őbb átgondoljátolq
hogy mire' miként vágytok" -
mert miis a vágy /biár ott van/
erdöben és szalonban!
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POKHALO

Hatót szött a pok. Hitte: bármit
megér' mert il1'et hol is látni?
Valaki szó[t: - Legyet fog? Jól van,
. de ha|asáatsz vele zar'arosban?!

cÖnÉwv

Jffiká{t éjszaka a gÓrény
aza|vó ffick ircimén.
Egyilc többé felsem ébredt,
ét}Évé lett e girérrynek.
Tojast is talált e gÓrény.
de mivel nem kÓltői lény,
nem költött, csak elkoltött de
nem is volt többre ihlete.

Tarulság? Ygsikémbe rejtett!
Ha nincs ihle{ - a tojást edd meg!
Hat ez - bffi Kolumbusz tojasa!
mégis megsérsl egyre.másra

FoLTos NYAKORJÁ]-{ ÚR KESERVEI

A Fönök a Zskiffianézett'
s fejet csóváll '' E hosszú nyak
gyanus nékenl. Ily beosztottak
előfordul, ho3y nyakasalc "

Ám a Zsiraf megmagyaníaa:
'' Hosszú nyakam kívancsiság
miatt ol3'an. Önt lesem, Fönök:
bolcsen megold minden vitat!'

A Főnolmek ez nagyon tetszett,
de később mást gondolt 'Nahát!

Mégse jó" ha e4 hosszri nyakka|
minden bulimba belelát!''

Mi lesz a vége? Nem tudom még
de sejtenr- abban nincs hiba:
Yagy kirugia szegény Zsiráfot' -
vagy beveszi a buliba!
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Majális

Jó dolog a rnajális
Ott az ember kajál is.
Tormás virslit, perecet'
Mar amennyit megehet.
Ha kevés volt, nem elég
ouhon vár ajó ebéd.

Yersikók

Uti rímek

Úti celom a Balaton,
MaÍ zötyogÓk a vonaton
Itt Íicsorgok egy fapadon
Bosszankodok és a bajom
Kihajoltam az ablakorl
Szél vifie el a kalaporn'
De itt van miír a Balaton,
Elmerengek a halakon.

Tévedés

Letartóztatták és meg is vertéh.
É;szamra egy cellába tették.
KiderÍilt reggel, hogy tévedtek,
Nem is ő az akit kerestek.
Annyit sem mondtak neki, pardon,
Zárat nyitottak a cellaajtón'
Mert nem terhelte őt semmi véteh
Viszont a száI|ásért pénzt se kértek. -

!
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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 fejére csapott: ha,ha,ha! A nagyapa te vagy!

Zol.ika gyakran veri kishŰtgát. Azt hinnénk, nem szeretio de amikor nálunk
aludtak, éjjel felébredve szalad át a másik szobába. Kérdem, hová mész?
Megnézem' megvan.e még Katika! - válaszolta. Tehát féltette a húgát' talán
rosszat álmodott fe|őle.

Mielőtt hozzánk jöttek' Zoli kioktatta őket, hogy szót kell fogadni. Katika
megiegyeztez Ha Gitta mama megtiltja, hogy a szobában fessek, szót fogok
neki fogadni. De azért a szobában festeni fogok.

A Vidám Park.beli látogatás után Gitta mama mondta a gyerekeknekn hogy
hazaérve először ebédelní fogunk' mert biztosan éhesek. Zo|ika hevesen
tiltakozott: Én csak játékra vagyok éhes!

Kis Petra nagyon szereti a húgát és ennek kifejezést is ad. Az Állatkertben
mindenhová felmásztak, mert Petra szeret mászni. F|óra természetesen
mindenhová követi őt. Petra gondosan magyarázza neki, hova tegye a|á,bát,
és hogyan 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 és olyan ügyes volt,
hogy jövőre ő is járhat.

Kis Kamilla szépen esziko kiköveteli a ringatást és bűbájosan reagál a
kedveskedésre. Van a fején egy kis ,,kakatúr'', ahogyan néhai Tóth
dédnagymamája mondaná.

2006. július



HT]MOR

A skit új kalapban megy baza. A felsége. Te ez a kalap rrag}"'neked" 1cty6g a
Íbjeden. Lehet, de a kisebbek ugyanennyibe kertiútek.

Lilike, mi baja van' mondja el mi nyorr$a a szívét. MegmondhatorÍr. a maga keze.

A fiatalasszony a konyhabólbekiabál a fériének: A gyerekek kint vanrrak a
kertben. Nézd nreg mit csinalnak és mondd nekik, hogy nem szabad.

Pistike és Katika beszélgetnek az óvodában. Pistike nregkérdezi. A te papád
milyen? A manra a múltkor azt mondt4 hogy szégyenlős, m€rt ha nem volna az' én
mar iskolába járnék..

A fe{ meséli a barátjanak: Képzeld tegnap valaki be ak*rt ttirni hozzá*}r' de a
kórhazba kerult. _ Miért, mi ttirtént? A feleségem azt hitte, én jcttem h*za a a
kocsmából.

Mórick4 miért veszed az otödik jegyet most az előadasra? Mert anrozi ajtóban
ott all egy néni és mindig eltepi ajegyemet.

A proÍ.esszar vizsgiutatja a joghallgatót: Mondj4 mi a csalas. - Csal*s az' ha
professzor úr engan megbuktat. _ Hogy-hogy? -mert a csak*s azbavalakimás
tudatlarrságával l'isszaél és ewel annak kárt okoz.

Az orvos azt tanácso|ja az alkoholistanall hogy ivas lrelyett pribaí$an
megtanulni jógázni. Pár hét múlva találkoznak és orvos megkfrdi: Sikerss-e a lcura?
Sikeres doktor ur' mm fejen állva is tudok inni apalinkastivegböl.

A cigány este biciklizik és nem ég a lámpája. A rgndőr megálli$a és azt mondjE
tolja a biciklit. De biztos úr, ha tolom, akJ<or sem ég!

Egy idös htilgy nregkérdezi az allatkertben: Hol vannak anrajmok? Bent vanna}i
a majomhazbarr és éppen szerelmeskednek. - Nem lehetni egy zacskó mogyoróval
kicsalogatni őket? Miért asszonyorn, on egy zacski mogyoriért abbahagy*á?

i
l
,_rl

l

d

a

a

t

L


