Nyíri Attila
alittA irí˘

Mókás alkotások
wosátokla sákóM

:wansám %láni' "oha s timAy
Ywannáb "ú ppé wosám deleV
gésse'löb ipén

„Amit s ahogy csinálsz másnak:
Veled mások épp úgy bánnak”
népi bölcsesség

acalam aidamzi' A

A csizmadia malaca

(nájpala !ámo"ahjá%)

(szájhagyomány alapján)

,aidamzi' nevén "röˇ tlÉ
.acalam siq "e iken tloV

Élt György néven csizmadia,
Volt neki egy kis malaca.

,inzáro'av ttöj lőbéhrü~
YXiiiruˇ Xiiruˇy :attotísiv S

Csürhéből jött vacsorázni,
S visította: „Gyurii! Gyuriii!”

,erre retsem a ttel segréM
,ettehdevne% mes na"oheS

Mérges lett a mester erre,
Sehogyan sem szenvedhette,

téven ő za acalam "oH
.té%etre% _ mh _ ajlofú' "Í

Hogy malaca az ő nevét
Így csúfolja – hm – szerteszét.

,motínatgem ervén "röˇ Ay
Xnojlofú' en ébböt megnE

„A György névre megtanítom,
Engem többé ne csúfoljon!

_ wenéjen a ttozokdagoF _
YXtegév ,wenne wetev tegéV

– Fogadkozott a nejének –
Véget vetek ennek, véget!”

1

:avzotísiv calam a ttöJ
.atdnom _ YXiiiruˇ Xiiruˇ Xiruˇy

Jött a malac visítozva:
„Gyuri! Gyurii! Gyuriii!” – mondta.

,maru retsem ttogof totoB
.na"uka' _ tllá égöm upaQ

Botot fogott mester uram,
Kapu mögé állt – csakugyan.

,atgáv ebjef tácalam A
.arájlotu iq etgö! _ YX"röööˇy

A malacát fejbe vágta,
„Gyööörgy!” – nyögte ki utoljára.

,datlunatgem "oh ,e"u aNy
YXdaru za "í táh dastíló°

„Na ugye, hogy megtanultad,
Szólítsad hát így az urad!”

,ttezednevrö wnáidamzi~
.ttet todnolob "oh ,attál mÁ

Csizmadiánk örvendezett,
Ám látta, hogy bolondot tett.

:ttodamátár egéseleF
YXdotahtínat rám tze ,gem dsüSy

Felesége rátámadott:
„Süsd meg, ezt már taníthatod!”

:tló% ti!!a wa' zehhe jréf A
YXtlofú' wenim ,iken lleq "Úy

A férj ehhez csak annyit szólt:
„Úgy kell neki, minek csúfolt!”

nabávah terégí .1711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2001. május 30.
2

A művészi kifejezőképesség, a
„szent őrület” neve: az ihlet

a ,géssepékőzejefiq i%évűm A
telhi za :even Ytelürő tne%y

naltatahtívaj A

sakaq a atlobúbgeM
:tokú/ ólobálbét a
,wideklesiv "ú agaMy
Y .ttodoravazgem iq? tnim
,ar'ivaq "an tnappuheLy
;nokábabilguq ttoltoq
errége réhef siq tlÜ
Y .nosájot itévsúh sé
,nerellez ,nólgnir tlü ráMy
;dráillim * "rát gém ennel s
,bbo"angel a ,'ú' a eD
Y .dráilib a :ó+og a
,tegele agam tlotoQy
xelőleb an%ah im sé
!o%%adzag a atravaZ
Y .erőtet a lórravdu

A javíthatatlan

Megbúbolta a kakas
a tébláboló tyúkot:
„Maga úgy viselkedik,
mint 'ki megzavarodott.”

„Lehuppant nagy kavicsra,
kotlott kuglibabákon;
Ült kis fehér egérre
és húsvéti tojáson.”

„Már ült ringlón, zelleren,
s lenne még tárgy — milliárd;
De a csúcs, a legnagyobb,
a golyó: a biliárd.”

„Kotolt maga eleget,
és mi haszna belőle?
Zavarta a gazdasszony
udvarról a tetőre.”

,wú/ a tlo%aláv avríS
:tiregnet tle! evgöppüh s
telhi za ,Ó Xtelhi zAy
Y .tíre%!éq megne +em? ,za

Sírva válaszolt a tyúk,
s hüppögve nyelt tengerit:
„Az ihlet! Ó, az ihlet
az, 'mely engem kényszerít.”

xado'im agam ajduTy
_ avtni'aq ,sakaq a tló% _
,soga/óq "e tnim ,sám meN
YXatsilaedi atub

„Tudja maga micsoda?
– szólt a kakas, kacsintva –
Nem más, mint egy kótyagos,
buta idealista!”

nabávah te%é!e .111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1998. december 8.

a wa' nav e!émtmeret téQy
Ytálálah ilélút ika ,wennetsióJ
návtsI nogáZ

go!ú% a sé őtlöq A

„Két teremtménye van csak a
Jóistennek, aki túléli halálát”
Zágon István

A költő és a szúnyog

:nádo' a %tahlumálE
.nál%oro za tnim ,bbartáb
,lé sirgit őzgnerév tniM
.lénrév%ö za bbótratiq

Elámulhatsz a csodán:
bátrabb, mint az oroszlán.
Mint vérengző tigris él,
kitartóbb az öszvérnél.

,pí' sé lé ,widoropa°
.wí' a tnim ,nebzív wa'men
,nozará% sé nokomoH
.nonoteb rokka ,lleq ah

Szaporodik, él és csíp,
nemcsak vízben, mint a csík.
Homokon és szárazon,
ha kell, akkor betonon.

_ lüde"e _ ne!ekéröT
.lüdegeh ,llá% evgömmüz
,erev"ef ajákóví°
xenelle %tehet tim sé

Törékenyen – egyedül –
zümmögve száll, hegedül.
Szívókája fegyvere,
és mit tehetsz ellene?

:sélötsüf ,óláhati°
.sétlökznép segelselef
,sátít%up a nalat%aH
.sátri za lánnotalaB

Szitaháló, füstölés:
felesleges pénzköltés.
Hasztalan a pusztítás,
Balatonnál az irtás.

,géssepéq igálivlúT
:gém sepéq si arra "oh
,tehpí' ah ,ttőle lálaH
.tek%iv si nátu atloh
:sátahár bbojgelsegeL
.sápa'ár ardokolmoh
... ... ...
:wogúsgem ti!!a lügéV
.go!ú% men ,mettel őtlöq

avah őtevgam .1233334555567 ,a'araregÉ

Túlvilági képesség,
hogy arra is képes még:
Halál előtt, ha csíphet,
holta után is viszket.
Legeslegjobb ráhatás:
homlokodra rácsapás.
... ... ...
Végül annyit megsúgok:
költő lettem, nem szúnyog.

Égeraracsa, 1996. október 20.

A házasság olyan szerződés, amelynek
csak a borítóját ismerjük

wen+ema ,sédőzre% na+o gássazáh A
wüjremsi tájótírob a wa'

gássazáh bbojgel A
(eksőlev)

A legjobb házasság
(velőske)

.aktir negi gássazáh óJ

Jó házasság igen ritka.

lótmagam tsom molurálE

Elárulom most magamtól

.aktit a im wenne "oh ,tza

azt, hogy ennek mi a titka.

:te"ü lőbbe woláni' meN

Nem csinálok ebből ügyet:

loh? ,gássazáh a za bbojgeL

Legjobb az a házasság, 'hol

.teküs jréf a ,wav !o%%a za

az asszony vak, a férj süket.

nabávah wele% .711 ,tsepsiQ

Kispest, 2000. április 12.

,wutnábgem ro%kos tedé%eb Ay
Yahos gém tno%iv tsátagllah a
%uilicéC

X ddnom tege!él A

,rebme ra"am a úva%kű°
.regnetó% men ,ge!él :dnom tiM?
,"em ávohráb ,si %et timráB
."eq men ,ó% a sete%émreT

„A beszédet sokszor megbántuk,
a hallgatást viszont még soha”
Caecilius

A lényeget mondd !

Szűkszavú a magyar ember,
'Mit mond: lényeg, nem szótenger.
Bármit tesz is, bárhová megy,
Természetes a szó, nem kegy.

,wanój "ava wan%%or avdnoM
.wanó% a nav a+ús aláN
,eklel a gem wilí! náktiR
.estnöiq tza ,nav enneb iM?

Mondva rossznak avagy jónak,
Nála súlya van a szónak.
Ritkán nyílik meg a lelke,
'Mi benne van, azt kiöntse.

,panrásav "e ,re%"e tnétröT
xwanráj avoh wepén rokiM?
.abmolpmet A xávoh ,ávoH
.ajdnog a im weniq ,e%reP

Történt egyszer, egy vasárnap,
'Mikor népek hova járnak?
Hová, hová? A templomba.
Persze, kinek mi a gondja.

mösőremsi "e ,matdnom tniM
_ nö%ő _ tevöj lóbmolpmet A
,evréazah zohájdála~
xedé%eb pap tlov im _ :widréQ
Xtáh lőrnűb a ,tlé%eb lőriM _
:bbávot widréq ed ,ő tleleF _
,er"e wirtö" _ xttodnom tim sÉ _
XetzenellE xttodnom tim "oH _

nabávah getegref .1111233334555567 ,tsepsiQ

Mint mondtam, egy ismerősöm
A templomból jövet – őszön –
Családjához hazaérve,
Kérdik: – mi volt pap beszéde?
– Miről beszélt, a bűnről hát!
– Felelt ő, de kérdik tovább:
– És mit mondott? – gyötrik egyre,
– Hogy mit mondott? Ellenezte!

Kispest, 1999. január 12.

rebme za a"rát őf ta%árbo% görög A

lánárbo% étidorfA isolem A
(%unéV iólim a)

,tádo' tláv évőq a mezén avzánobabgeM
.tláedi görög űtetniket solo/áf a

A görög szobrászat fő tárgya az ember

A melosi Aphrodité szobránál
(a milói Vénusz)

Megbabonázva nézem a kővé vált csodát,
a fátyolos tekintetű görög ideált.

básah!ávrám ttesév latlá %ordna%kelA zA

Az Alexandros által vésett márványhasáb

.bbávot lé nebgéspé% tlámrof neűre%ólav

valószerűen formált szépségben él tovább.

,gásahup űre%%úh a setnem-gésikézrÉ

Érzékiség-mentes a hússzerű puhaság,

.wáhur ólmo na"ál a wólavékkörö sé

és örökkévalók a lágyan omló ruhák.

:tá!a ógottus "e wollah ttözöq wőzén A
YXgár tömröq ika ,za ráj "í ,maifsiq ,dotály

nabávah ótnobgéj .711 ,tsepsiQ

A nézők között hallok egy suttogó anyát:
„látod, kisfiam, így jár az, aki körmöt rág!”

Kispest, 2000. február 1.

ajámoda cnereF wáeD

Deák Ferenc adomája

ek'e!em itórgtne% A
(nájpala !ámo"ahjá%)

A szentgróti menyecske
(szájhagyomány alapján)

:ek'e!em ire%"e za éssiq ttel neltűH
.ettere%gem táif retseméc dé%mo% A
,aru ek'e!em a lemme% ój etzén meN
.ar%anap tnem zohpap tte+eh sédekelreP

Hűtlen lett kissé az egyszeri menyecske:
A szomszéd céhmester fiát megszerette.
Nem nézte jó szemmel a menyecske ura,
Perlekedés helyett paphoz ment panaszra.

,assavíh tá!o%%a ,arra tő etrékgeM
.artú senetsi tő estírét ,tehel aH
,etteréq zohágam ,pap a etré tnezÜ
.ek'e!em a si ttöj , ?ákos ttozobah meN

Megkérte őt arra, asszonyát hívassa,
Ha lehet, térítse őt istenes útra.
Üzent érte a pap, magához kérette,
Nem habozott soká' , jött is a menyecske.

,nesenetsi ,"ú pap a tlé%eb erékleL
.nejlé tnire% !évröt irebme s inetsI
,zoháru se!évröt a segésűh ne"eL
.zoh tój +ema ,za ze :nojlodnog en arsáM

Lelkére beszélt a pap úgy, istenesen,
Isteni s emberi törvény szerint éljen.
Legyen hűséges a törvényes urához,
Másra ne gondoljon: ez az, amely jót hoz.

_ ek'e!em a lelef _ Xmaru ődnelet%iT _
.e!é%re za elet ,wangadzag a ű!!öQ
Xin _ tti wo"av né tnim ,wen!ége% ój nedniM
.innel willi men wansótagoláv mekeN

nabávah netsipan .1111711 ,a'araregÉ

– Tisztelendő uram! – felel a menyecske –
Könnyű a gazdagnak, tele az erszénye.
Minden jó szegénynek, mint én vagyok itt – ni!
Nekem válogatósnak nem illik lenni.

Égeraracsa, 2004. június 8.

ika ,rebme na+o !égelgga zA
lóbájábih ajpa za tlunat

Az agglegény olyan ember, aki
tanult az apja hibájából

máris !égelggA

mettel na"oh ,gem matdut tsoM
,!égelgga nesegelgév
,widréq tza men rám wőn a treM
xné gem wölüsőn rokim

Agglegény sirám

Most tudtam meg, hogyan lettem
véglegesen agglegény,
Mert a nők már nem azt kérdik,
mikor nősülök meg én?

:wizgnah ppéksám sédréq jú zA

Az új kérdés másképp hangzik:

Yxméksevdeq ,tlüsőn men tréimy

„miért nem nősült, kedveském?”

nabávah molá .111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1998. december 24.

,géstéq immes tehréf men zohhA
géshé za gédnev naltamlakla

tlov wa' nabáh!oq a imA

Ami a konyhában csak volt

_ nabánadjah _ nebőlgédneV
.azáro'av gédnev=röt "E
,téleté za élednergeM
.té%etre% wa' ezén nát?zA

Vendéglőben – hajdanában –
Egy törzsvendég vacsoráza.
Megrendelé az ételét,
Az'tán néze csak szerteszét.

,asá+ug a evöj ramaH
.atálázzoh wnügédnev a S
,álotsókgem na"oha mÁ
:ávó% évet tőzektevöQ
,wilzí men _ "í _ sá+ug a zEy
Y .wiz!áih imalav lőbbE
Xmaru ,e””ih ,tehel men zAy
Y .nav enneb dnim ,alav tneb iM?

nabávah getegref .11711 ,tsepsiQ

tazára"aM
tlúm sotama+of
|wátlán%ah gém wniedőle\
málotsókgem
dálotsókgem
álotsókgem
wólotsókgem
wotálotsókgem
wálotsókgem

Ahhoz nem férhet semmi kétség,
alkalmatlan vendég az éhség

wézén
lézén
ezén
wnézén
wetézén
wenézén

Hamar jöve a gulyása,
S a vendégünk hozzáláta.
Ám ahogyan megkóstolá,
Következőt tevé szóvá:
„Ez a gulyás – így – nem ízlik,
Ebből valami hiányzik. ”
„Az nem lehet, higgye, uram!
'Mi bent vala, mind benne van. ”

Kispest, 2002. január 27.

Magyarázat
folyamatos múlt
(elődeink még használták)
nézék
nézél
néze
nézénk
nézétek
nézének

megkóstolám
megkóstolád
megkóstolá
megkóstolók
megkóstolátok
megkóstolák

,ré ti!!a terégí nedniM
előleb lüsejlet i!!ema

Minden ígéret annyit ér,
amennyi teljesül belőle

tdaramgem imA

,pap "e ttet tamladagoF
:gem trégí toglod moráh
semledegne s zű% ,!ége°
.wejléf en * lé gíma ,%el
tikalav avlúm wevÉ
,né alór metzedrékgem
,me%ih tza _ etlelef _ ,…táHy
Y .!ége% si am wen!ége%

nabávah telekiq .1111711 ,tsepsiQ

Ami megmaradt

Fogadalmat tett egy pap,
három dolgot ígért meg:
Szegény, szűz s engedelmes
lesz, amíg él — ne féljek.
Évek múlva valakit
megkérdeztem róla én,
„Hát…, – felelte – azt hiszem,
szegénynek ma is szegény. ”

Kispest, 2004. március 5.

"e sé mur gevü "E
ttözöq gevüsomur
gésbnölüq a isáiró

Egy üveg rum és egy
rumosüveg között
óriási a különbség

gevüsomur telé zA

Az élet rumosüveg

(námo! +oráQ "aN)

(Nagy Károly nyomán)

ailétub dlözsogarah "E
;erknütelé za tílnosah
,lakkodnalaq telé za "ohka~
.elet nav lammur gevü za

Egy haragoszöld butélia
hasonlít az életünkre;
Csakhogy az élet kalandokkal,
az üveg rummal van tele.

,tomur gevü "e za avt%a"oflE
;evlétá todnalaq a sé
sirám sé ,gem wnu%gu! men ahoS
.ette+eh wnuraka tajú

Elfogyasztva az egy üveg rumot,
és a kalandot átélve;
Soha nem nyugszunk meg, és máris
újat akarunk helyette.

gevüsomur dlöz tlürüiq A
;gilaf lü/üf ttölöf wnüjef
_ neltéver%é _ "í llá% telé zA
.wiröte%%ö s :ttölöf wnüjef

A kiürült zöld rumosüveg
fejünk fölött fütyül falig;
Az élet száll így – észrevétlen –
fejünk fölött: s összetörik.

nabávah wele% .11113711 ,tágirotaliF

Filatorigát, 2014. április 7.

,inlláázzoh lleq "ú zoháknum A
Xnejréfázzoh si sám "oh

A munkához úgy kell hozzáállni,
hogy más is hozzáférjen!

sotavó zA

,ttozamlakla za tlov atsuL
:attavíh ekönőf a
_ nesegrém tló% _ Xlleq inzogloD _
Xatdabe ,téttegniret
,lótáknum gem tlah mes ikneS _
.takos ój ttozoglod iQ?
,wassatzákcoq tréim ed ,óJ _
xtazodlá ősle we"el s

nabávah ré!eq jú .1111233334555567 ,a'araregÉ

Az óvatos

Lusta volt az alkalmazott,
a főnöke hívatta:
– Dolgozni kell! – szólt mérgesen –
teringettét, ebadta!
– Senki sem halt meg munkától,
'ki dolgozott jó sokat.
– Jó, de miért kockáztassak,
s legyek első áldozat?

Égeraracsa, 1999. augusztus 25.

,éle tnim ,artáh tebböTy
Yélefel rám pannednim
akódnom ipén

elej sotzib gésgerö zA

:metdegerögem "oh ,tza molodnog nannO
.men rám lef ,innem wodut el wa' nártél a

nabávah ótnobgéj .1111233334555567 ,tsepsiQ

„Többet hátra, mint elé,
mindennap már lefelé”
népi mondóka

Az öregség biztos jele

Onnan gondolom azt, hogy megöregedtem:
a létrán csak le tudok menni, fel már nem.

Kispest, 1999. február 4.

lleq inlomá% wengésse'löb Ay
Ylakkoglod ttotál men erőle za
óP .A .E

wóla' ttezekré abléC

„A bölcsességnek számolni kell
az előre nem látott dolgokkal”
E. A. Poe

Célba érkezett csalók

,nabsádónofe%%ö sédőzevre% artaˇ

Gyatra szerveződés összefonódásban,

.nav !áih nabsádut ,géssőlelef séveQ

Kevés felelősség, tudásban hiány van.

,lüneltelü%éklef wanráj erkesélűˇ

Gyűlésekre járnak felkészületlenül,

.lü rám gem wisám a ,llá wü%ér "e "Í

Így egy részük áll, a másik meg már ül.

nabávah ótnobgéj .123711 ,a!ábőQ

Kőbánya, 2016. február 5.

„Nagyszerű a természet közömbössége a
halállal szemben és mohósága az élet után”
Ossendowski

a egéssöbmözöq te%émret a űre%"aNy
Ynátu telé za agásóhom sé nebme% lallálah
ik%vodne%%O

wkackiC

,monof momlá netér sógnalliP
.motazárbá neb!éf ónahuz

Cikcakk

Pillangós réten álmom fonom,
zuhanó fényben ábrázatom.

wenzedegnel evtjel ,evnebbiL

Libbenve, lejtve lengedeznek

.wetset egne" ttetnih larropmíh

hímporral hintett gyenge testek.

_ wa' arkumá% _ tú bbedivörgeL
.wkackic a :ttözöq tnop téq +emráb

nabávah őtevgam .1711 ,a'araregÉ

Legrövidebb út – számukra csak –
bármely két pont között: a cikcakk.

Égeraracsa, 2001. október 1.

sárávle za sédeklesiv A
:esettü"e sáko% sé

A viselkedés az elvárás
és szokás együttese:

arro mőpiC

Cipőm orra

,nabrokkemre" ttopoq mőpiC

Cipőm kopott gyermekkorban,

.arro za tllá élefeb trem

mert befelé állt az orra.

,metderepe' rokim? ,bbőséQ

Később, 'mikor cseperedtem,

.mettet e ttel neltetehel
,magam mat"ah men tréza eD
.mattagrava' tamiabál
:abrokifréf metréle "oH?
.arro mőpic llá erőle
_ Xmerégem nát _ nabrokgerÖ
.neb- Y V y djam llá arro mőpic
,we%el ah ,gga erim? ,lügéV
.weleq-woráj evzenilpe'

nabávah ré!eq jú .11233334555567 ,a'araregÉ

lehetetlen lett e tettem.
De azért nem hagytam magam,
lábaimat csavargattam.
'Hogy elértem férfikorba:
előre áll cipőm orra.
Öregkorban – tán megérem! –
cipőm orra áll majd „ V ” -ben.
Végül, 'mire agg, ha leszek,
cseplinezve járok-kelek.

Égeraracsa, 1997. augusztus 12.

.wansulicab nednim nav egésnelle samlatah téQy
Yséteven űzíój a wisám a ,!éfpan a wi"e zA
+oráQ sövtÖ

...sepéq rebme wa~
tehtídülef im? ,za iM
xteklel-tetset
arlad welél a lőtiM?
.tehdekereq
má% widózúh lőtimA
,neselé% ój
lü!eksekle lőtimA
.meme% téq a

„Két hatalmas ellensége van minden bacilusnak.
Az egyik a napfény, a másik a jóízű nevetés”
Eötvös Károly

Csak ember képes...

Mi az, 'mi felüdíthet
testet-lelket?
'Mitől a lélek dalra
kerekedhet.
Amitől húzódik szám
jó szélesen,
Amitől elkeskenyül
a két szemem.

,lurip mocra lőtimA
,lugát mődüt
a weleklef lőtimA
.lób"ágeteb

Amitől arcom pirul,
tüdőm tágul,
Amitől felkelek a
betegágyból.

a lezzéq téq lőtimA
,mogof masah
widókzárgem lőtimA
.mokala za

Amitől két kézzel a
hasam fogom,
Amitől megrázkódik
az alakom.

nebmetset a lőtimA
,rév a ge=ep
ttolah%tet a lőtimA
.rét zohágam

Amitől a testemben
pezseg a vér,
Amitől a tetszhalott
magához tér.

nödlöf e ,tti elükléN
,telé ne'nin
ah ,lü nácra wábabsiQ
.welél a %éq

Nélküle itt, e földön
nincsen élet,
Kisbabák arcán ül, ha
kész a lélek.

ój wos a ,sódagar ráB
,séveq men za
,wájvíh "ú sé ,%et timA
.séteven "oh

Bár ragadós, a sok jó
az nem kevés,
Amit tesz, és úgy hívják,
hogy nevetés.

nednim i!!a rokim? ,aM
,setéq er"e
wa' inteven :sotzib "E
.sepéq rebme

Ma, 'mikor annyi minden
egyre kétes,
Egy biztos: nevetni csak
ember képes.

nabávah őtevgam .1233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1996. október 28.

YXnátu tavid a nokav jnahor eNy
anolI ógaraF

ne"elgem "ohka~

„Ne rohanj vakon a divat után!”
Faragó Ilona

Csakhogy meglegyen

,nilpup ,néta% ,lenalf teheL

Lehet flanel, szatén, puplin,

.nil%um ,t%itab "av me+esbah

habselyem vagy batiszt, muszlin.

,lassálobmog siq tehlü%éQ

Készülhet kis gombolással,

.lassátjah őb lóbé%altam
,tnáp "av gala% ár tehlüreQ
.cnár "an lüleb ,lóp%ap nebröq

matlaszéból bő hajtással.
Kerülhet rá szalag vagy pánt,
körben paszpól, belül nagy ránc.

,sázúh sordof ,ékip lulA

Alul piké, fodros húzás,

.sába% sofpuc ,jú geltese

esetleg új, cupfos szabás.

,sége% űlé% ttozorú=A

Azsúrozott szélű szegés,

.sésem :óba= wensétí%íd
,insam "av ssür gém tehel zE
.inpaq tordof ttozorí%ilp
,ekpi' gem llüt ,tákorb ,!osráB

díszítésnek zsabó: mesés.
Ez lehet még rüss vagy masni,
pliszírozott fodrot kapni.
Bársony, brokát, tüll meg csipke,

.ekrü%tsüze %pir ,tfat ,nitfüd

düftin, taft, ripsz ezüstszürke.

,llet%ap "av =éb ,alilköpsüP

Püspöklila, bézs vagy pasztell,

.lekkékjé siq ní%a=ór wa'
,sárravladlo ,éip tehöJ
.sátjahebme% ttözűtel ,+ém

csak rózsaszín kis éjkékkel.
Jöhet pié, oldalvarrás,
mély, letűzött szembehajtás.

,ttetje éssiq ,ttotísú'raQ

Karcsúsított, kissé ejtett,

.tetlelébiq %taht%aláv "av

vagy választhatsz kibéleltet.

:péq a tehel si seiőN
.pé% táhet ,ssirf ,sojáb ,edü
ne"elgem "oh ,za wa' ge!éL
.nettege% rám "norőpic a

nabávah telekiq .11233334555567 ,tsepsiQ

Nőies is lehet a kép:
üde, bájos, friss, tehát szép.
Lényeg csak az, hogy meglegyen
a cipőrongy már szegetten.

Kispest, 1997. március 20.

lürekis wenika ,lé%eb sé rí za nepé°y
si tiatalodnog tlulo!ob a gém
Yindaőle nasogáliv sé neűre%"e
aluˇ sé++I

„Szépen az ír és beszél, akinek
sikerül még a bonyolult gondolatait
is egyszerűen és világosan előadni"
Illyés Gyula

őgerrre~

.ajá% a llá men eb wenrebme !áhén óJ
nabárokkemre" "oh ,noza modoklodnoG
xnabágásdé%mo% a nojav ttotahkal iQ
.atá%opidán őgerre' "e ,tehelgeM

nabávah molá .11233334555567 ,luZ

Cserrregő

Jó néhány embernek be nem áll a szája.
Gondolkodom azon, hogy gyermekkorában
Ki lakhatott vajon a szomszédságában?
Meglehet, egy cserregő nádiposzáta.

Suhl, 1997. december 3.

„A művész képzeletének segítségével
látszólag a semmiből teremt”
Páros György

levégéstíges wenételezpéq %évűm Ay
Ytmeret lőbimmes a galó%tál
"röˇ soráP

jeve~

Csevej

nabágáliv wettőnlef A
,je'ef ttel lőbsége'ef
lőbségeheq rokka ttel "Í
.+eheq a gelűní%ólav

A felnőttek világában
fecsegésből lett fecsej,
Így lett akkor kehegésből
valószínűleg a kehely.

nabágáliv wettőnlef A
,jeve' a ttel lőbségeve'
lőbséleled rokka ttel "Í
.jeled a gelűní%ólav

A felnőttek világában
csevegésből lett a csevej,
Így lett akkor delelésből
valószínűleg a delej.

nabágáliv wettőnlef A
,révőn a ttel lőbrévtsetőn
lőbrévöt%ö rokka ttel "Í
.rév%ö za gelűní%ólav

A felnőttek világában
nőtestvérből lett a nővér,
Így lett akkor ösztövérből
valószínűleg az öszvér.

nabágáliv wettőnlef A
,ógobi= ttel lóbrásávbi=
rokka ttel "í :őtehetleF
.ógo"ub lóbságo"ub a

A felnőttek világában
zsibvásárból lett zsibogó,
Feltehető: így lett akkor
a bugyogásból bugyogó.

nabávah sádlá .1711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2001. július 8.

,!o'adaB úrobóJy
,notalaB úlahkoS
,cnábo~ dázzoh netsI
Y%tál men ébböt megnE
fótsirQ ifaluˇ

„Jóború Badacsony,
Sokhalú Balaton,
Isten hozzád Csobánc,
Engem többé nem látsz”
Gyulafy Kristóf
tenétröt icnábo~
(nájpala !ámo"ahjá%)

Csobánci történet
(szájhagyomány alapján)

wilú!a%%iv tedere zA
,abrokpézöq a ne%ége
,lánnotalaB a ze tnétröT
.ardofmálluh lésem wen+em?

Az eredet visszanyúlik
egészen a középkorba,
Történt ez a Balatonnál,
'melynek mesél hullámfodra.

te%émret a me%"nö" a zE
,amo'idarap idlöf pé%
tieziv lútnánuD a +eM?
.attotnappi%lef ?"ohalav

Ez a gyöngyszem a természet
szép földi paradicsoma,
'Mely a Dunántúl vizeit
valahogy' felszippantotta.

nebévöt wanáráv cnábo~
,ttetehel !áihzív "an "í
,wádzagsőlő% őzre%ecniP
wetrev tá!at ,tza návdut lój

Csobánc várának tövében
így nagy vízhiány lehetett,
Pinceszerző szőlősgazdák,
jól tudván azt, tanyát vertek

,toktit "an a molurálE
:lügév met%ékrüfiq te+em?
inzolati wattahrájiQ
.lüklén wosáladrufiklel

Elárulom a nagy titkot,
'melyet kifürkésztem végül:
Kijárhattak italozni
lelkifurdalások nélkül.

ze erkü!í tlov no"an meN
,wanko%avuq őzrőzáh a
natludaba% lórkucnál treM
.wattahlohol wa' pan %ége

Nem nagyon volt ínyükre ez
a házőrző kuvaszoknak,
Mert láncukról szabadultan
egész nap csak loholhattak.

abvát "an a tdazzieleB
,si a/uq bbégrüfgel a gém
zoh'lopaQ a ttotufle gíM?
.%ivado +em? ,ne!évsö za

Beleizzadt a nagy távba
még a legfürgébb kutya is,
'Míg elfutott a Kapolcshoz
az ösvényen, 'mely odavisz.

tágam tto inlo=baheleT
,tlürekis lezzívsárrof a
,ttel sajmo% sé sehé edmÁ
.tlüreka%%iv tnigem erim?

Telehabzsolni ott magát
a forrásvízzel sikerült,
Ámde éhes és szomjas lett,
'mire megint visszakerült.

_ avzajmo%gem _ levődneb tleT
,arjú etdzeq tásálohol
:nákja pén a gem tdaram "Í
Y .a/uq icnábo' (a) tnim ,tuf-tóly
anbávah ré!eq jú .1711 ,a'araregÉ

Telt bendővel – megszomjazva –
loholását kezdte újra,
Így maradt meg a nép ajkán:
„lót-fut, mint (a) csobánci kutya. ”

Égeraracsa, 2001. augusztus 23.

,ilrézev wutaraka takaifréf Ay
Ywiasáko% gidep tekőn a
inraL .M

1 iajdnalaq emöD

:avtál tőn pé% "e ttotjahóslef emöD
Xinatrat nabmoraq a méntere% eD _
:atlat%agivgem trájdnim ajtárab A
Xikalav rám ajnu si tő "oh ,le ddiH _

nabávah terégí .12711 ,a'araregÉ

„A férfiakat akaratuk vezérli,
a nőket pedig szokásaik”
M. Larni

Döme kalandjai 1

Döme felsóhajtott egy szép nőt látva:
– De szeretném a karomban tartani!
A barátja mindjárt megvtgasztalta:
– Hidd el, hogy őt is unja már valaki!

Égeraracsa, 2006. május 19.

a sé náidni iakirema-nital A
cit%em a :esédereveq réhef

A latin-amerikai indián és a
fehér keveredése: a mesztic

11 iajdnalaq emöD

.emöD ttozoklálat lannáidni "E

Döme kalandjai 2

Egy indiánnal találkozott Döme.

:bbávot tnem ttőleim ,attotíló%geM

Megszólította, mielőtt ment tovább:

,előt gem etzedréq _ xakni agaM _

– Maga inka? – kérdezte meg tőle,

Xbbákni gém má/áb a ed , _ atdnom _ negI _

nabávah ré!eq jú .12711 ,a'araregÉ

– Igen – mondta – , de a bátyám még inkább!

Égeraracsa, 2006. augusztus 31.

agam te%émret A
gém am wnugáliv a
ajólav ővélgem

A természet maga
a világunk ma még
meglévő valója

111 iajdnalaq emöD

XemöD ,ddnoM _ wétzedréq _ xno"an %tere% tiM _
,metere% _ tlo%aláv _ tete%émret A _
:ettetí%égeiq avdoklodnog djaM
.men téiknednim ,molodnoggem lój aH _

nabávah őtevgam .12711 ,a'araregÉ

Döme kalandjai 3

– Mit szeretsz nagyon? – kérdezték – Mondd, Döme!
– A természetet – válaszolt – szeretem,
Majd gondolkodva kiegészítette:
– Ha jól meggondolom, mindenkiét nem.

Égeraracsa, 2006. október 12.

errebme !o'ala zA
epröt ,ónam "oh ,wájdnom

Az alacsony emberre
mondják, hogy manó, törpe

1111 iajdnalaq emöD

,nabkrap a levéjen a látés móng A
.nöj arra ika ,levémöD tufe%%Ö
:naklah irékgem sé ,na%%oh ilzövdÜ
Xmőng a :massatumeb "oh ,gem ejdegnE _

nabávah őtevgam .12711 ,a'araregÉ

Döme kalandjai 4

A gnóm sétál a nejével a parkban,
Összefut Dömével, aki arra jön.
Üdvözli hosszan, és megkéri halkan:
– Engedje meg, hogy bemutassam: a gnőm!

Égeraracsa, 2006. október 21.

Ygolod irebme indevéTy
őtlöq iaragem-ó %ingoeT

2 iajdnalaq emöD

:ekere" a ludrofado zehémöD

„Tévedni emberi dolog”
Theognisz ó-megarai költő

Döme kalandjai 5

Döméhez odafordul a gyereke:

:delőt timalav wénzedréq ,mákupA _

– Apukám, kérdeznék valamit tőled:

xejőnnetsi melező" a őn tlov tréiM

Miért volt nő a győzelem istennője?

.detrégem djam _ emöD "í _ %lüsőngem aH _

nabávah molá .12711 ,tsepsiQ

– Ha megnősülsz – így Döme – majd megérted.

Kispest, 2006. december 2.

'lökre pégótímá% A
zamlahtada ilüklén

A számítógép erkölcs
nélküli adathalmaz

12 iajdnalaq emöD

Döme kalandjai 6

,enlüsőngem arjú emöD tlávle zA

Az elvált Döme újra megnősülne,

.iréklef tőtítevzökgássazáh a S

S a házasságközvetítőt felkéri.

,ebpég a wájlálpáteb tiatadA
.iq azzoh téjen ibbároq wansrát zA

nabávah ótnobgéj .112711 ,tsepsiQ

Adatait betáplálják a gépbe,
Az társnak korábbi nejét hozza ki.

Kispest, 2007. február 28.

,zadnim enlüsejlet ah ,wenkerebme zAy
Yarkuvaj anláv men ,wannávíq tima
%otielkaréH

112 iajdnalaq emöD

xemöD ,dogásnávíq a anlov iM _
.ajtárab a előt ajlokaduT _

„Az embereknek, ha teljesülne mindaz,
amit kívánnak, nem válna javukra”
Hérakleitosz

Döme kalandjai 7

– Mi volna a kívánságod, Döme?
– Tudakolja tőle a barátja.

,ergév tdaram "e wa' lüzöq wos A _

– A sok közül csak egy maradt végre,

.ajlo%aláv _ dnim nöjlüsejlet "oH

Hogy teljesüljön mind – válaszolja.

nabávah telekiq .1113711 ,tsepsiQ

Kispest, 2013. március 7.

megéselef Ay
Ymelef wibboj a
pölüF indi%

„A feleségem
a jobbik felem”
Sidney Fülöp

1112 iajdnalaq emöD

Döme kalandjai 8

xemöD ,laddoroq a "av na"oH _

– Hogyan vagy a koroddal, Döme?

:modnom tza _ leggéselef a tniM _

– Mint a feleséggel – azt mondom:

,ermehret nav rokka ,navgem aH _

– Ha megvan, akkor van terhemre,

.monávíq ,gem 'nin gém rokimA

Amikor még nincs meg, kívánom.

nabávah terégí .1113711 ,tsepsiQ

Kispest, 2013. május 22.

Yegésnelle ój a bboj Ay
+ehzöq tremsizöq

„A jobb a jó ellensége”
közismert közhely

11112 iajdnalaq emöD

_ xerdébe teröq bboj a wi+eM _
xilpmurq "av at%ét _ témöD widréQ

Döme kalandjai 9

– Melyik a jobb köret ebédre? –
Kérdik Dömét – tészta vagy krumpli?

_ erre%"e ár ajgáv _ at%ét A _

– A tészta – vágja rá egyszerre –

.inlápaq lleq men tza trem ,trézA

Azért, mert azt nem kell kapálni.

nabávah ré!eq jú .1113711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2013. augusztus 31.

it%eljef gássazáh Ay
Ytetezrégászagi za
ötnaH .E

„A házasság fejleszti
az igazságérzetet”
E. Hunter

3 iajdnalaq emöD

.témöD widréq _ xttetelü% nabgássazáH _
.t%aláv a wüjtré meN _ ."ú giddem-giléF _
,lüvíq nogássazáh wa' tlov má!a zA _
.tazára"am a ze :tlov sőn mápa zA

nabávah telekiq .11113711 ,ólguZ

Döme kalandjai 10

– Házasságban született? – kérdik Dömét.
– Félig-meddig úgy. – Nem értjük a választ.
– Az anyám volt csak házasságon kívül,
Az apám nős volt: ez a magyarázat.

Zugló, 2014. március 29.

tásátokla telezpéq A
izrő tezekélme za

A képzelet alkotását
az emlékezet őrzi

1113 iajdnalaq emöD

tnire% bmög+átsirq a aj/a wemre" moráh nÖ _
.iken azzára"am s ,őnsój a erémöD zéN _
.lannoza a%%iv gáv _ wo"av ajpa were" "éN _
Xilezpéq "ú wa' agam tzA _ :őnsój a eriM

nabávah wele% .23711 ,cnirőltne%tseP

Döme kalandjai 13

– Ön három gyermek atyja a kristálygömb szerint
– Néz Dömére a jósnő, s magyarázza neki.
– Négy gyerek apja vagyok – vág vissza azonnal.
Mire a jósnő: – Azt maga csak úgy képzeli!

Pestszentlőrinc, 2015. április 25.

Az élő mozgása esetleges,
így nehezebben kiszámítható

,segeltese aságzom őlé zA
ótahtímá%iq nebbezehen ”í

11113 iajdnalaq emöD

xtáhram bbötgel a wájtjah nannoH _
.lótiatárab emöD idréQ _

Döme kalandjai 14

– Honnan hajtják a legtöbb marhát?
– Kérdi Döme barátaitól.

.%aláv a tlov _ tehel lőlefbböT _

– Többfelől lehet – volt a válasz.

.lórlutáh tebbötgel a trem ,meN _

– Nem, mert a legtöbbet hátulról.

nabávah netsipan .23711 ,cnirőltne%tseP

Pestszentlőrinc, 2015. június 27.

Yajádo' te%émret a tárab ój Ay
n%remE .V .A

23 iajdnalaq emöD

:ajtárab a izedrékgem témöD
xné+étse dodé%mo% a látlov ,ddnoM _
:avtálgem ttezén to"an sé ,negI _
.égeber _ YXttoz!áih agam tnop ,aNy

nabávah ré!eq jú .23711 ,tágirotaliF

„A jó barát a természet csodája”
A. W. Emerson

Döme kalandjai 15

Dömét megkérdezi a barátja:
– Mondd, voltál a szomszédod estélyén?
– Igen, és nagyot nézett meglátva:
„Na, pont maga hiányzott!” – rebegé.

Filatorigát, 2015. augusztus 10.

,ajdut !égelgga zAy
Yainllágem lleq loh
inraL .M

„Az agglegény tudja,
hol kell megállnia”
M. Larni

123 iajdnalaq emöD

Döme kalandjai 16

,tézeq ajttot%aláv irékgem emöD

Döme megkéri választottja kezét,

.molakla za nöjgem erre rokimA

Amikor erre megjön az alkalom.

,apa %őb a idréq _ xeznép géle naV _

– Van elég pénze? – kérdi a bősz apa,

.moraka innevgem men ,ttetréerléF _

– Félreértett, nem megvenni akarom.

nabávah !adlöf .23711 ,cnirőltne%tseP

Pestszentlőrinc, 2015. szeptember 28.

a men sádlogem naltaráv Ay
Ye!émdere wokétí!ozib silámrof
óeL .R ni!jeS

1123 iajdnalaq emöD

,widréq témöD úlláka% etekef A
.ajah réhefóh segéstehel tnim "oH
_ ibbőséq levvé %úh malláka% leviM _
.atazára"am űre%"e erre tloV

nabávah őtevgam ,tsepsiQ

„A váratlan megoldás nem a
formális bizonyítékok eredménye”
Sejnyin R. Leó

Döme kalandjai 17

A fekete szakállú Dömét kérdik,
Hogy mint lehetséges hófehér haja.
– Mivel szakállam húsz évvel későbbi –
Volt erre egyszerű magyarázata.

Kispest, 2015. október 29.

űmellej egnö" ,ótlém ersétevgem Ay
,lánifréf "e zaza ,lán!áhup
Ygéstév a őtehdegnegem
%leV .G .H

11123 iajdnalaq emöD

atlálat nabájraq ajtárab tégéseleF
.ttezekréazah lunaltaráv rokim? ,emöD
_ iken atzára"am _ wo"av ejréf "löh a nÉ _
xdeken eD .megésseletöq a meken trézE

nabávah te%é!e .23711 ,tsepsiQ

„A megvetésre méltó, gyönge jellemű
puhánynál, azaz egy férfinál,
megengedhető a vétség”
H. G. Wells

Döme kalandjai 18

Feleségét barátja karjában találta
Döme, 'mikor váratlanul hazaérkezett.
– Én a hölgy férje vagyok – magyarázta neki –
Ezért nekem a kötelességem. De neked?

Kispest, 2015. november 22.

nesö!özöq ahos daba% meNy
ráka ,takoglod a inlélme%
Yweneletkétnelej ráka ,wasotnof
+áhiM okne'soZ

111123 iajdnalaq emöD

xnabidámlA sálara! a tlov ne+iM _
.esőremsi "e lőtémöD izedréQ _
,a%aláv a tlov _ nabádori za tniM _
.erdébe za wnutráv sé ,wnütlégödlÜ _

nabávah molá .23711 ,tágirotaliF

„Nem szabad soha közönyösen
szemlélni a dolgokat, akár
fontosak, akár jelentéktelenek”
Zoscsenko Mihály

Döme kalandjai 19

– Milyen volt a nyaralás Almádiban?
– Kérdezi Dömétől egy ismerőse.
– Mint az irodában – volt a válasza,
– Üldögéltünk, és vártunk az ebédre.

Filatorigát, 2015. december 22.

tnim ,bé"e men melenétröt Ay
Yatazoros wesétepelgem
tugenoV .Q

„A történelem nem egyéb, mint
meglepetések sorozata”
K. Vonnegut

33 iajdnalaq emöD

tlov im :e-ajdut "oh ,lőtémöD wizedrékgeM
xajáidégart "an-"an dazá% wida%uh A
:lo%aláv djam ,atjar gnerpötle na%%oh emöD
.aróruA za men sé le tde++üs winatiT A _

nabávah ótnobgéj .123711 ,tsepsiQ

Döme kalandjai 20

Megkérdezik Dömétől, hogy tudja-e: mi volt
A huszadik század nagy-nagy tragédiája?
Döme hosszan eltöpreng rajta, majd válaszol:
– A Titanic süllyedt el és nem az Auróra.

Kispest, 2016. február 27.

Yainómrah úkof"an géspé% Ay
vonraP .J

133 iajdnalaq emöD

x!ágola' a ló% nepé% ne+im ,dsagllaH _
.egéselef a wenémöD ajgottuS _
,agássóda 'nin ,sőn meN xlozokládo~ _
xenlekené en tréiM .ejef jáf meN

nabávah wele% .123711 ,cnirőltne%tseP

„A szépség nagyfokú harmónia”
J. Parnov

Döme kalandjai 21

– Hallgasd, milyen szépen szól a csalogány?
– Suttogja Dömének a felesége.
– Csodálkozol? Nem nős, nincs adóssága,
Nem fáj feje. Miért ne énekelne?

Pestszentlőrinc, 2016. április 23.

"oh ,ggüf lótta men egés+ém talodnog Ay
za "oh ,lótta menah ,e-witrégem wosám
Ywattotuj ebé%e wenika ,e-itrégem
+oráQ i!ál%A

1133 iajdnalaq emöD

:ajdnom tza wenémöD őtíréttih "E
.wankosám wnüstíges "oh ,wnu"av trézA _

„A gondolat mélysége nem attól függ, hogy
mások megértik-e, hanem attól, hogy az
megérti-e, akinek eszébe jutottak”
Aszlányi Károly

Döme kalandjai 22

Egy hittérítő Dömének azt mondja:
– Azért vagyunk, hogy segítsünk másoknak.

:avdoklodnogle idrékgem ő eriM

Mire ő megkérdi elgondolkodva:

xkannav tréim wosám rokka ed ,óJ _

– Jó, de akkor mások miért vannak?

nabávah netsipan .123711 ,cnirőltne%tseP

Pestszentlőrinc, 2016. június 18.

wengeresdah %ége "e bbe!!öQy
Ywangof sójáf "e tnim ,inlo'narap
gésse'löb ipén

11133 iajdnalaq emöD

„Könnyebb egy egész hadseregnek
parancsolni, mint egy fájós fognak”
népi bölcsesség

Döme kalandjai 23

:ajárobmic wi"e za lőtémöD izedrékgeM

Megkérdezi Dömétől az egyik cimborája:

xgof a tsovrogof a itísegedi rokiM _

– Mikor idegesíti a fogorvost a fog?

.ajlo%aláv _ inedzeq tim elev dut men aH _

– Ha nem tud vele mit kezdeni – válaszolja.

.gofa! geteb a ah trem ,telelef a ój meN _

– Nem jó a felelet, mert ha a beteg nyafog.

nabávah ré!eq jú .123711 ,cnirőltne%tseP

Pestszentlőrinc, 2016. augusztus 27.

Yeletétlef tezekélme za sédelef Ay
tobiR

111133 iajdnalaq emöD

,wo"av !ekédelef no"an na+O _
.emöD idréq _ xwe"et tim ,rú rotkoD
:go"arlef lőb"e eme% sovro zA
Xerőle nessezif ,molsavaj tzA _

nabávah őtevgam .123711 ,tsepsiQ

„A feledés az emlékezet feltétele”
Ribot

Döme kalandjai 24

– Olyan nagyon feledékeny vagyok,
Doktor úr, mit tegyek? – kérdi Döme.
Az orvos szeme egyből felragyog:
– Azt javaslom, fizessen előre!

Kispest, 2016. október 31.

,wanadnom tsám ro%kos wőn Ay
Ywanlodnog tima tnim
dnomgi` djarF

233 iajdnalaq emöD

:egéselef a nohtto levémöD wideke%eV
.nasocad idréq _ xlüklén wőn wotánlov loH _
_ emöD ajlo%aláv _ ár %aláv a ű!!öQ _
.nabmo'idaraP a gidnim gém "oh ,moduT

nabávah molá .123711 ,cnirőltne%tseP

„A nők sokszor mást mondanak,
mint amit gondolnak”
Freud Zsigmond

Döme kalandjai 25

Veszekedik Dömével otthon a felesége:
– Hol volnátok nők nélkül? – kérdi dacosan.
– Könnyű a válasz rá – válaszolja Döme –
Tudom, hogy még mindig a Paradicsomban.

Pestszentlőrinc, 2016. december 19.

,bbasotazála lénneMy
Ybbasotazála" lánna
akódnom ipén

„Mennél alázatosabb,
annál gyalázatosabb"
népi mondóka

x S-ne"E
(eksőlev)

.sotazála rebme +eméN
,ecnip "e tnim ,ne+ém na+O
.sotazála" rám-rám ze sé
xűtedere ne+im ze "oH

Egyen-S ?
(velőske)

Némely ember alázatos.
Olyan mélyen, mint egy pince,
és ez már-már gyalázatos.
Hogy ez milyen eredetű?

ecnireg a trem ,modut meN

Nem tudom, mert a gerince

.űteb S za tnim , Ysene"ey

„egyenes” , mint az S betű.

nabávah sádlá .11233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1997. július 11.

wangásújfi za ajtlitgem tne%lá zA
ttetevökle nabároq lataif tima ,tzadnim

memlere% őslE

,tnotraq gév "e mattálgeM
;avrava'eleb tlov !ál
,ttőn mezeklab téq erre%"E
.atradah téven a má%
,sájotak+up tnim ,tlov sőlpe°
;agizu! ,segevüme%
,ettet éppé% melere% A
.armomá% sibbálagel
, _ a/ukilup tnim _ matlohoL
;anátu ,massahtál "oh
matgaraf sé matrí tesreV
.arkáfkküb a tekeví%
mettötlökle temeznépbe`
,argásjú sení% wos-wos
tiepékcra we%éní% treM
.arámá% a iq matgáv
,matgof tézeq nabizom A
;rév a tlobod nebmelüf
,te"ehtrélleG anlov matdroH
.rékgem arra ő tto ah
,tsálunat a matloga!aH
;tlüsetré mápa lőr+em?
,tlekenefle ,tágam atgoF
.tlűhiq "í moságobol s

nabávah terégí .111233334555567 ,a'araregÉ

Az álszent megtiltja az ifjúságnak
mindazt, amit fiatal korában elkövetett

Első szerelmem

Megláttam egy vég kartont,
lány volt belecsavarva;
Egyszerre két balkezem nőtt,
szám a nevét hadarta.
Szeplős volt, mint pulykatojás,
szemüveges, nyuziga;
A szerelem széppé tette,
legalábbis számomra.
Loholtam – mint pulikutya – ,
hogy láthassam, utána;
Verset írtam és faragtam
szíveket a bükkfákra.
Zsebpénzemet elköltöttem
sok-sok színes újságra,
Mert színészek arcképeit
vágtam ki a számára.
A moziban kezét fogtam,
fülemben dobolt a vér;
Hordtam volna Gellérthegyet,
ha ott ő arra megkér.
Hanyagoltam a tanulást,
'melyről apám értesült;
Fogta magát, elfenekelt,
s lobogásom így kihűlt.

Égeraracsa, 1998. május 16.

„Van, aki a nőben csak csontvázat
lát, amely a tudás és az értelem
rongyaival be van takargatva”
Jerome Klapka Jeromos

tazávtno' wa' nebőn a ika ,naVy
meletré za sé sádut a +ema ,tál
Yavtagrakat nav eb lavia"nor
somoreJ akpalQ more`

sédővÉ

Xmobmalag ,tokó' "e jdA _
.modnom tza ,wotahda meN _
xnálat "av geteb ,tréiM _
.má!a ój attotlitgeM _
Xtsélelö "e táh rokkA _
.tsédréq "e %?dlogem ah ,óJ _

Évődés

– Adj egy csókot, galambom!
– Nem adhatok, azt mondom.
– Miért, beteg vagy talán?
– Megtiltotta jó anyám.
– Akkor hát egy ölelést!
– Jó, ha megold'sz egy kérdést.

Xdetehdréq _ xza ne"el iM _
xtehel im ,te"én zúh zíT _

– Mi legyen az? – kérdheted!
– Tíz húz négyet, mi lehet?

Xlátgofgem _ Xtála"na zA _
Xlátdaram noppoh _ xe"U _

– Az angyalát! – megfogtál!
– Ugye? – hoppon maradtál!

.séveq mődi _ Xtáh le dlurÁ _
.séjefnéhet a tnim ,sám meN _

nabávah sádlá .1111233334555567 ,a'araregÉ

– Áruld el hát! – időm kevés.
– Nem más, mint a tehénfejés.

Égeraracsa, 1999. július 29.

|ainóri\ sél!i'ikel A
gásabmorog díle%

A lekicsinylés (irónia)
szelíd gorombaság

…a nátza zE

Ez aztán a…

Xtárab ój a nátza zE
Xmotahdnom _ ótahzíbgem
,meré'id tégésse"Ü
.no"an _ %et timalav ah

Ez aztán a jó barát!
megbízható – mondhatom!
Ügyességét dicsérem,
ha valamit tesz – nagyon.

,alór nav ráb ,me!émeléV
:modut men inloladle
,mava% géle ázzoh ne'niN
.morúhtnal a séveq sé

Véleményem, bár van róla,
eldalolni nem tudom:
Nincsen hozzá elég szavam,
és kevés a lanthúrom.

nabávah molá .711 ,tsepsiQ

Kispest, 2000. december 23.

ika ,tágam ille"é% zAy
Yzehievé za ótlém men
ól%áL wöröT

„Az szégyelli magát, aki
nem méltó az éveihez”
Török László

sétréerléF

nebtezétni isovroka% "E
.ráj élef egév séledner A
,ajtál tza sé ,zéniq sovro zA
.ráp "e gém lü nabóráv a "oH
,wiken ló% _ YXindaráfeb wésseTy
.tegepél élefeb s ,llálef őn A
,wanrú za tni _ Ytehöjeb si nÖy
:te"löh a idzeq intaggaf djaM

Félreértés

Egy szakorvosi intézetben
A rendelés vége felé jár.
Az orvos kinéz, és azt látja,
Hogy a váróban ül még egy pár.
„Tessék befáradni!” – szól nekik,
A nő feláll, s befelé lépeget.
„Ön is bejöhet” – int az úrnak,
Majd faggatni kezdi a hölgyet:

,sédréq a wizgnah _ Yx%anap a iMy
Ymo%la men eteh téQ .mormo" Ay
.nattotagzi őn a lo%aláV _
YXmo!o%%a ,el wézzőktev rokkAy

„Mi a panasz?” – hangzik a kérdés,
„A gyomrom. Két hete nem alszom”
– Válaszol a nő izgatottan.
„Akkor vetkőzzék le, asszonyom!”

,ríp a itnöle tácra "löh A
Yxmezzőktevel gel!éty :idrékgem S
.sovro za iltémsi _ YXe%rep táHy
.nebétset gemer ed ,i%etgeM

A hölgy arcát elönti a pír,
S megkérdi: „tényleg levetkőzzem?”
„Hát persze!” – ismétli az orvos.
Megteszi, de remeg testében.

:ludrof zohifréf a sovro zA
Yxne+i gidnim ak!o%%a za zEy
_ ő erre lelef _ 'nis mamlagoFy
Y .nebmetelé rö%őle motál tsoM

nabávah getegref .112711 ,tsepsiQ

Az orvos a férfihoz fordul:
„Ez az asszonyka mindig ilyen?”
„Fogalmam sincs – felel erre ő –
Most látom először életemben. ”

Kispest, 2007. január 14.

,akrrat ,a//uq akrrat ótírro'iVy
Yakrraf ttodorroq//uq nógnirraq’’aq
ózárfic

„Vicsorrító tarrka kuttya, tarrka,
kaccskarringón kuttykorrodott farrka”
cifrázó

metlüsleF

Felsültem

tekekere" a motínaT
,ersemen ,arój ,erpé%
wankédavi a//i% wos "oh
.erévle! wessöq tómo'

Tanítom a gyerekeket
szépre, jóra, nemesre,
hogy sok szittya ivadéknak
csomót kössek nyelvére.

lótkorátat űjefa/uQ
,wá//urup ttotahzamrá%
,wü!émelév daka ah trem
.wájdnomgem lajjá% daba%

Kutyafejű tatároktól
származhatott puruttyák,
mert ha akad véleményük,
szabad szájjal megmondják.

,tazára"am tlov abáiH
Xtála"na za _ tlán%ah men
sevéléfsám siq "e levim
YXdána =ay :tló%manátu

Hiába volt magyarázat,
nem használt – az angyalát!
mivel egy kis másféléves
utánamszólt: „azs anád!”

nabávah netsipan .1111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2004. június 27.

„Még jőni kell, még jőni fog”
Vörösmarty

Ygof inőj gém ,lleq inőj géMy
itramsöröV

tezédi ttetídreF
(+ehzöq ipanzöq)

Ferdített idézet
(köznapi közhely)

ergédnev ttovíhgem "E

Egy meghívott vendégre

,lemmelerüt "an wanráv

várnak nagy türelemmel,

:evléf tatzib adzag A

A gazda biztat félve:

YXlleq inőj trem ,gof inőjy

nabávah terégí .1111711 ,a'araregÉ

„jőni fog, mert jőni kell!”

Égeraracsa, 2004. május 2.

;lálaH a sovro seríHy
.etré mesgém wnujnaccom eN
:jáf im nav gím ,ój giddA
Yejégilej rebme za zE
netnoF aL

„Híres orvos a Halál;
Ne moccanjunk mégsem érte.
Addig jó, míg van mi fáj:
Ez az ember jeligéje”
La Fontaine

re%”ó” sótahtaH

Hathatós gyógyszer

,tetnü% tamladjáf ima ,za iM

Mi az, ami fájdalmat szüntet,

xtetkül nednim nebtelé za ah

ha az életben minden lüktet?

,míh men rám rop óllá% nebgél A
.níq a %el neltetehlesivle s
:da teh!e erkezednim imA
.tah lőb”e trem ,tö %uním a za

nabávah a!adlöf .711 ,a’araregÉ

A légben szálló por már nem hím,
s elviselhetetlen lesz a kín.
Ami mindezekre enyhet ad:
az a mínusz öt, mert egyből hat.

Égeraracsa, 2000. szeptember 5.

wódnalusazáH

Házasulandók

,mörökón%id ,%ábloq ,aknoSy
Ymörö apu' !o%%a!em a
akódnom ipén

„Sonka, kolbász, disznóköröm,
a menyasszony csupa öröm”
népi mondóka

agásjavéd ara cnogriV

Xmetző" _ metzőf _ mettöJ

Virgonc ara dévajsága

Jöttem – főztem – győztem!

,súh a lüs nebispetzéRy
Ysúb ed ,jaj !égelőv a
akódnom ipén

„Réztepsiben sül a hús,
a vőlegény jaj, de bús”
népi mondóka

ajahós além őV

...mettehev _ mettehem _ mettegeM

nabávah őtevgam .1111233334555567 .a'araregÉ

Vő méla sóhaja

Megettem – mehettem – vehettem...

Égeraracsa. 1999. október 2.

Yneletpéq trem ,me%iHy
%unáillutreT

„Hiszem, mert képtelen”
Tertullianus

X dneq e””iH

Higgye kend !

,tdala% rá! ttelef mejeF
.ttala zív mat%ú rokim?
,tőlles a metsereq ttO
.ttőn ar"an etezégi
dne' tde!re mettölüröQ
Xdneq e””ih ,gés+ém a sé

Fejem felett nyár szaladt,
'mikor úsztam víz alatt.
Ott kerestem a sellőt,
igézete nagyra nőtt.
Körülöttem ernyedt csend
és a mélység, higgye kend!

nasúb "an notrap a djaM
.matdokpaq tőgevel a
,ttel etse gíma ,matráV
.ttelef wáf tnahus ma"áv s
,tnehip men meví% ógjaS
Xdneq e””ih ,ő ttozotrat

Majd a parton nagy búsan
a levegőt kapkodtam.
Vártam, amíg este lett,
s vágyam suhant fák felett.
Sajgó szívem nem pihent,
tartozott ő, higgye kend!

,nomognag tlátés dloh A
.tnov eb!éf setetrésíq s
,tlekené mőlles izíV
.tlej ttoda "í lavájgnah
,tnef netri% a metsereQ
Xdneq e””ih ,tto%ú'el má
,mattorgu abkobah A
.nattozpa' metrélotu s
,tteteven sé ttezénmáR
Xtetemret ne+i ahos
, Ydner a ze _ tló% _ weteziFy
Xdneq e””ih ,ttoda tznéplah s

nabávah őtevgam .1711 ,a'araregÉ

A hold sétált gangomon,
s kísértetes fénybe vont.
Vízi sellőm énekelt,
hangjával így adott jelt.
Kerestem a szirten fent,
ám lecsúszott, higgye kend!
A habokba ugrottam,
s utolértem csapzottan.
Rámnézett és nevetett,
soha ilyen termetet!
„Fizetek – szólt – ez a rend” ,
s halpénzt adott, higgye kend!

Égeraracsa, 2001. október 23.

Yrégéc lleq men wanrob ój Ay
gászagi igér

„A jó bornak nem kell cégér”
régi igazság

sérevríH
(eksőlev)

xtsájotkú/ a wü%%ev tréiM
avtímá%el tállenomla°
.dá tabbo"an abil ,a'aq

Hírverés
(velőske)

Miért vesszük a tyúktojást?
Szalmonellát leszámítva
kacsa, liba nagyobbat ád.

.wanjot nebdnö' netteq wezE

Ezek ketten csöndben tojnak.

:ajdut s ,wú/ a lo'ádoktoQ

Kotkodácsol a tyúk, s tudja:

.wanó% sognah nav e+eh tti

itt helye van hangos szónak.

nabávah őtevgam .1111711 ,a'araregÉ

tazára"aM
ótláviq tsézegrémleté _
wőtleq tsézőtref

,wózokoróq allenomla°
tremsi wujátjaf bböt

Égeraracsa, 2004. október 28.

Magyarázat
Salmonella kórokozók, – ételmérgezést kiváltó
több fajtájuk ismert
fertőzést keltők

,wnühret a rebme nedniMy
Ywnügéskü% ár 'nin gíma
akódnom ipén

„Minden ember a terhünk,
amíg nincs rá szükségünk”
népi mondóka

x őn a t%aláv na"oH
(eksőlev)

.wanat%aláv wőn a ,moduT

Hogyan választ a nő ?
(velőske)

Tudom, a nők választanak.

t%aláv rokim őn +eméN

Némely nő mikor választ

:wanágamnö tőtere% "e

egy szeretőt önmagának:

.ajnáb men tza ,ne+im "oh ,tzA

Azt, hogy milyen, azt nem bánja.

,t%aláv lazza da arra wa~

Csak arra ad azzal választ,

.ajtál na"oh ibböt a "oh

hogy a többi hogyan látja.

nabávah ré!eq jú .1111233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1999. augusztus 23.

te+ema ,tedzeq na+o naV
inletémsigem tehel men

Van olyan kezdet, amelyet
nem lehet megismételni

x "á "av woruH

!émese za tnétröt nőftéH
:nebé"emráv wi+emalaV
wattot%aka trebme!ágiC
.negér no"an ,rokimalaV
,aráp !ége% atlodnogtÁ
:neréke% a wéttiv "ohA
,tná% erkereq netsI za tiQ?
.nebtelgö%"én gem za lah meN

Hurok vagy ágy ?

Hétfőn történt az esemény
Valamelyik vármegyében:
Cigányembert akasztottak
Valamikor, nagyon régen.
Átgondolta szegény pára,
Ahogy vitték a szekéren:
'Kit az Isten kerekre szánt,
Nem hal az meg négyszögletben.

,gem lah nab"á rebme bbötgeL
;gidnim enneb bbese+é%eV
:ttotjahóslef netlübbe!!öq S
YXwidődzeq lój si téh a zEy

Legtöbb ember ágyban hal meg,
Veszélyesebb benne mindig;
S könnyebbülten felsóhajtott:
„Ez a hét is jól kezdődik!”

nabávah netsipan .711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2000. június 10.

tlü%éq lóbácirokuq a wonáidni zA
wétzeven wan- a’i’ trös

Az indiánok a kukoricából készült
sört chicha -nak nevezték

nasattI

Ittasan

,rebme ge%ér a gorotnáT
.nakos ój si wájlumáb
,rem men ,dut men innemazaH
.nav romám nebéjef trem

Tántorog a részeg ember,
bámulják is jó sokan.
Hazamenni nem tud, nem mer,
mert fejében mámor van.

,avgo+obmi i%iv abáL
.ttoma djam ,ttime gneliq
:ajdnom tza dnim ,izén ikA
YXttotna’’i'eb lój ze any

Lába viszi imbolyogva,
kileng emitt, majd amott.
Aki nézi, mind azt mondja:
„na ez jól becsiccsantott!”

nabávah terégí .2711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2005. május 6.

,né wolodnog wotáRy
YXmiarob ődneré
cnereF ’ivoknaJ

„Rátok gondolok én,
érendő boraim!”
Jankovich Ferenc

evlétígem lunazóJ
(avzamlakla arátón%ánaq)

,larrob avkar nav iq ekőt a ne"ehőlő°
.larrof si tsé!reseq előleb nátu terü°
,wenév a tza wájdut ,inlotsóq lleq lavájdóM XjeH
.wené za sógodad %el lőtte nebnölüq treM
,lerrév "én tőlő% a wnápaső etzötnögeM
.le réf men nabágam ,wi%i takos lőbbe ikA
,tegéb tnékakrib djam ,widoksakaq rö%őlegeL XjeH
.tegév ré tnékón%id s ,ámmojam wiláv bbőséQ

nabávah őtevgam .111711 ,a'araregÉ

Józanul megítélve
(kanásznótára alkalmazva)

Szőlőhegyen a tőke ki van rakva borral,
Szüret után belőle kesernyést is forral.
Hej! Módjával kell kóstolni, tudják azt a vének,
Mert különben ettől lesz dadogós az ének.
Megöntözte ősapánk a szőlőt négy vérrel,
Aki ebből sokat iszik, magában nem fér el.
Hej! Legelőször kakaskodik, majd birkaként béget,
Később válik majommá, s disznóként ér véget.

Égeraracsa, 2003. október 21.

,rájebröq atón ,atón ,atón a zEy
Ylálatár eriknednim atón a ze
wétájröq solad

ráma% si dneQ

nabgásasrát ózotaluM
,wan%i nabros wózorob a
:wenlekené tátón sáférT
.wanna neppé ,wi%i ika
:wené za gnez ,atón a ló°
Y .rám a%%igem ,a%%i ,a%%iy
neűvdekój wájtat+of djaM
Y .rám a%%i dneqy :arsám-er"e

nabávah sádlá .111711 ,a'araregÉ

„Ez a nóta, nóta, nóta körbejár,
ez a nóta mindenkire rátalál”
dalos körjáték

Kend is szamár

Mulatozó társaságban
a borozók sorban isznak,
Tréfás nótát énekelnek:
aki iszik, éppen annak.
Szól a nóta, zeng az ének:
„issza, issza, megissza már. ”
Majd folytatják jókedvűen
egyre-másra: „kend issza már. ”

Égeraracsa, 2003. július 23.

arájlotu s ,metdekletéQ
argászagi za mettöjár

Kételkedtem, s utoljára
rájöttem az igazságra

gésneletpéq sesédréQ
(eksőlev)

.tehel zagi tenétröt E

Kérdéses képtelenség
(velőske)

E történet igaz lehet.

tlü% !o%%a "e :witegsebeR

Rebesgetik: egy asszony szült

.tekemre" clo!nezit nápáP

Pápán tizennyolc gyermeket.

.aru za tlov sonáJ cneliQ

Kilencz János volt az ura.

tlü%ége "í s ,ttel aif téQ

Két fia lett, s így egészült

.arclo!nezit cneliq téq a

a két kilenc tizennyolcra.

nabávah őtevgam .111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2003. október 7.

neb+ém a wazáh A
,wenel!éf nasáktir
neb!émetüs a tnim
weme%alo=am a

A házak a mélyben
ritkásan fénylenek,
mint a süteményben
a mazsolaszemek

mettetzektevökiQ

matgorava' nokáctu siQ
,ne"ehráV iadub a
,ttetezev löf wa' se%%ö zA
.mes wi"e gem élefel

Kikövetkeztettem

Kis utcákon csavarogtam
a budai Várhegyen,
Az összes csak föl vezetett,
lefelé meg egyik sem.

,innöjel "í djam dut na"oH
xnö%ökár etse za ah
"av ,si lejjé gém nnef gnödŐ
.nökő'pél lákrotobel

Hogyan tud majd így lejönni,
ha az este ráköszön?
Ődöng fenn még éjjel is, vagy
lebotorkál lépcsőkön.

nabávah te%é!e .1111711 ,tsepsiQ

Kispest, 2004. november 22.

we!émlüröq so!ozib ikAy
,téjef a le it%ev men ttözöq
Yeinet%evle tim 'nin wanna
rák%O dljáV

„Aki bizonyos körülmények
között nem veszti el a fejét,
annak nincs mit elvesztenie”
Wilde Oszkár

tenétröt siQ

ekönőf =röt lárt%ua "E
.tlábaiq evdőlegrém
,panim a ttev tognáremuB

Kis történet

Egy ausztrál törzs főnöke
mérgelődve kiabált.
Bumerángot vett a minap,

.tlávgem "í lőtigér a

a régitől így megvált.

,le tza atbod abáih eD

De hiába dobta azt el,

.tréta%%iv nalatnudnim

minduntalan visszatért.

YXtéjőlü/üfnáfzűf a tzAy
.tréze ő tlü%őeleb s

nabávah molá .111233334555567 ,tsepsiQ

„Azt a fűzfánfütyülőjét!”
s beleőszült ő ezért.

Kispest, 1998. december 24.

,dúr-dúr-dúr ,aváp a bbe°y
Ytúr ,túr ,túr ak+up a trem
akódnom ipén

mákonu za i'návíQ

_ nabálaZ _ noknukotriB
.nabrá! a tlov wnákonu
,atgofiq tődi ój A
.atgo"arlüröq pan a
nebőse tti tnékbé"E
:nebőrem nav rás na+o
iq wi%et "ú tá/uq A
.intagu notápalkép

„Szebb a páva, rúd-rúd-rúd,
mert a pulyka rút, rút, rút”
népi mondóka

Kíváncsi az unokám

Birtokunkon – Zalában –
unokánk volt a nyárban.
A jó időt kifogta,
a nap körülragyogta.
Egyébként itt esőben
olyan sár van merőben:
A kutyát úgy teszik ki
péklapáton ugatni.

,mákonu za i'návíQ
,má zedréq ed ,ő zedréq
,go"ar "ú eme% nebzöQ
.wo"av né :zedréq tika

Kíváncsi az unokám,
kérdez ő, de kérdez ám,
Közben szeme úgy ragyog,
akit kérdez: én vagyok.

:llá men eb ajá% i'iQ
xlát!ara dloh a tehely
Yxwav gel!ét dnokav a sÉ
.wava% a wa' wengerep

Kicsi szája be nem áll:
„lehet a hold aranytál?
És a vakond tényleg vak?”
peregnek csak a szavak.

,=árad men "él őgnez Ay
x=árav a ajáhur wa'
ógo"ar ,sokí' agráS
Y .ógo"ub etekef a

„A zengő légy nem darázs,
csak ruhája a varázs?
Sárga csíkos, ragyogó
a fekete bugyogó. ”

,ráj nassal Xtsakaq a dzéNy
,rám tdaráf "oh ,wi%tál "ú
:iq lüred nanno ze sÉ
Y .ilepic wú/ sám gidnim

nabávah te%é!e .1233334555567 ,a'araregÉ

„Nézd a kakast! lassan jár,
úgy látszik, hogy fáradt már,
És ez onnan derül ki:
mindig más tyúk cipeli. ”

Égeraracsa, 1996. november 27.

Yenez tto"afgem te%étípé zAy
se"irF gnilleS

nabnoh%alO-pézöQ

_ nétnem ó+of onrA za _ widereveq nabáziP
.!ét%ereq iaroq sé iamór iőséq A
,teze!!emaf sopal ,akilizab sójahmoráH
.ttelef sám"e rospol%o seví ,tlogat nogadzaG
,anlopákőlet%ereq nabázáh"eseké% A
.a!rotgnarah tláv ésseríh nátlém a ettellem S

„Az építészet megfagyott zene”
Schelling Frigyes

Közép-Olaszhonban

Pisában keveredik – az Arno folyó mentén –
A késői római és korai keresztény.
Háromhajós bazilika, lapos famennyezet,
Gazdagon tagolt, íves oszlopsor egymás felett.
A székesegyházában keresztelőkápolna,
S mellette a méltán híressé vált harangtornya.

:tevenlef sé to!rot a őlégnölüd "e izéN

Nézi egy dülöngélő a tornyot és felnevet:

Xtelüpé sedner nelte"e za nabsoráv a zE _

– Ez a városban az egyetlen rendes épület!

nabávah molá .12711 ,tsepsiQ

tazára"aM
lőtsegelőggüf a sáljahle za m á11233 ,1111

Kispest, 2006. december 21.

Magyarázat
4,27 m az elhajlás a függőlegestől

degét le"if révtseT "aN A

A Nagy Testvér figyel téged

wódoklá/uQ

rebme za lé nebtih aglaB
:gelőtelli tájá/uq a
inlisip el i%iv Ł i%iH
.gelőf etse s nebléd ,legger
,ze sédevét ,nav "í men ,soN
.sédevét "an luttozoktá
,víh wi+ema ,za a/uq A
.sédeklémle :atés a sé

Kutyálkodók

Balga hitben él az ember
a kutyáját illetőleg:
Hiszi → viszi le pisilni
reggel, délben s este főleg.
Nos, nem így van, tévedés ez,
átkozottul nagy tévedés.
A kutya az, amelyik hív,
és a séta: elmélkedés.

,wnélef tegü nebzöq atéS
intevöq +em? ,zűb aga% a
,so!ozib ze ,ódnaljah meN
.izőlegem bbákni tréza

Séta közben üget felénk,
a szaga bűz, 'mely követni
Nem hajlandó, ez bizonyos,
azért inkább megelőzi.

laváfop ttetíkerekiQ
,gidlöf a evle! a gól
,ódaráté% asátagU
.wi+of ebdere!et alá! s

Kikerekített pofával
lóg a nyelve a földig,
Ugatása szétáradó,
s nyála tenyeredbe folyik.

nabávah a!adlöf .12711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2006. szeptember 15.

weniq "oh ,esédréq taklA
sólmakis sé se!éq a im

Alkat kérdése, hogy kinek
mi a kényes és sikamlós

x dattáL

,taglátés nózroq a tárab ój téQ
.tamlagrof a wizén netteq a dniM
,tá netsettú za wennem na"ohA
:tákisám a wüki"e ikölgeM

Láttad ?

Két jó barát a korzón sétálgat,
Mind a ketten nézik a forgalmat.
Ahogyan mennek az úttesten át,
Meglöki egyikük a másikát:

Xmajllah ddah _ élef ludrof _ xdattáL _
;nai'návíq wisám a idréq _ xtiM _
,lóbjú gem izedréq _ xtőn ój a tzA _
xloh _ :idréka%%iv wisám a eriM?

– Láttad? – fordul felé – hadd halljam!
– Mit? – kérdi a másik kíváncsian;
– Azt a jó nőt? – kérdezi meg újból,
'Mire a másik visszakérdi: – hol?

,ttezedrékgem a lo%aláv _ tnemlE _
.tehet men tsám ,wisám a wi%gu!geM
:wikölgem tnigem avlúm ődi siQ
.wi"e za lóbjú izedréq _ xdattáL _

– Elment – válaszol a megkérdezett,
Megnyugszik a másik, mást nem tehet.
Kis idő múlva megint meglökik:
– Láttad? – kérdezi újból az egyik.

,tzeme gem izedréq s ,a%%iv ló% _ xtiM _
xtseregnehtah a tza ,ti'oq a tzA _
,nebbe%őb er"e zama idréq _ xloH _
.tnemle _ :"oh ,tza ilzöq ajtárab A
:ajdagofgem erre tlü%őblef A
.attál "oh ,ajdnom tza bbelezökgeL
_ tnire% sáko% _ arjú avtatrávsiQ
:tnigem rám táladlo za wikölgeM
,asrát a témsi lef itev _ xdattáL _
.nabágam go+osom s ,lelef _ XmattáL _
:erimmes "em men la%%aláv a mÁ
xeleb létpél tréim ,gem ddnom rokkA _

nabávah te%é!e .711 ,tsepsiQ

– Mit? – szól vissza, s kérdezi meg emezt,
– Azt a kocsit, azt a hathengerest?
– Hol? – kérdi amaz egyre bőszebben,
A barátja közli azt, hogy: – elment.
A felbőszült erre megfogadja:
Legközelebb azt mondja, hogy látta.
Kisvártatva újra – szokás szerint –
Meglökik az oldalát már megint:
– Láttad? – veti fel ismét a társa,
– Láttam! – felel, s mosolyog magában.
Ám a válasszal nem megy semmire:
– Akkor mondd meg, miért léptél bele?

Kispest, 2000. november 20.

A jó mesét előbb elhisszük,
mint bármilyen igazságot

,wü%%ihle bbőle tésem ój A
togászagi ne+imráb tnim

telzü bbojgeL

Legjobb üzlet

,trebme za ddev tréi!!A

Annyiért vedd az embert,

;wájtrat wosám eri!!ema

amennyire mások tartják;

,ajtrat tágam eri!!ema S

S amennyire magát tartja,

Xbbávot dda tréi!!a wa'

csak annyiért add tovább!

nabávah a!adlöf .1111233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1999. szeptember 29.

A családi tűzhely lángja
a vágy, parazsa a szeretet

ajgnál +ehzűt idála' A
tetere% a a=arap ,"áv a

lüneltezelpeL

:gáliv a tdaram sé tlov neltemréme°
.tiaktit "an sé i'iq ajrát wnéle

Leplezetlenül

Szemérmetlen volt és maradt a világ:
elénk tárja kicsi és nagy titkait.

:wanlátés náctu za woráp a rokiM?

'Mikor a párok az utcán sétálnak:

.tia"áv a i%iv natlí! iknednim

mindenki nyíltan viszi a vágyait.

nabávah wele% .1111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1999. április 2.

tehlüper si tdagarzöhdlöf a nabtalodnoG

Gondolatban a földhözragadt is repülhet

"ávabiL

Libavágy

_ ergé za evzénlef _ abil A
,ttogof abságogág dav ,seméR
ergév ,ttezré ,ttetjes tima treM
.wonokor iső za wettöjgeM
nájtúgá%ro tlobgé őlkéq A
.worodnáv igé za wetnűtleF

A liba – felnézve az égre –
Rémes, vad gágogásba fogott,
Mert amit sejtett, érzett, végre
Megjöttek az ősi rokonok.
A kéklő égbolt országútján
Feltűntek az égi vándorok.

xsálunov a winétröt na"oH
nepé% ersédréq ttetlef "í zA
.sádut iam a lomáh-lemíH
,neppékeléfkos :ár %aláv A
:gém tehtí%égeiq wa' te+eM?
.nebgésttezevre% űre%léc A

Hogyan történik a vonulás?
Az így feltett kérdésre szépen
Hímel-hámol a mai tudás.
A válasz rá: sokféleképpen,
'Melyet csak kiegészíthet még:
A célszerű szervezettségben.

ttedevét si %életot%irA
,nát+of molá ignalrab tlév A
ttelef agam attahtál se"irF
.nátarájdah idlöftne% tekŐ
sárí za tdaramnnef lőr!ét E
.náros wevé za neseletiH
,inlüper tnef si né wéntere°y
takaját ónahus a evzéN
,i!!e ma"áv a _ abil a tló° _
.ttala magam t+ém a inzerÉ
,inllá% erzív lánnotalaB-siQ
Y .takodrojf gévron ,tárdnut intáL
Xmen sé men ,tehel men lügév eDy
,wo za őtehlezpékle ne!!öQ
,menré ttelleq gem sonjas tze "oH
,woza rám wentehet lőrre sÉ
,arpan lórpan wenmötgem wikA
Y .wo"av so+úslút námrofne+i S

nabávah őtevgam .1233334555567 ,a'araregÉ

Arisztotelész is tévedett
A vélt barlangi álom folytán,
Frigyes láthatta maga felett
Őket szentföldi hadjáratán.
E tényről fennmaradt az írás
Hitelesen az évek során.
„Szeretnék én is fent repülni,
Nézve a suhanó tájakat
– Szólt a liba – a vágyam ennyi,
Érezni a mélyt magam alatt.
Kis-Balatonnál vízre szállni,
Látni tundrát, norvég fjordokat. ”
„De végül nem lehet, nem és nem!
Könnyen elképzelhető az ok,
Hogy ezt sajnos meg kellett érnem,
És erről tehetnek már azok,
Akik megtömnek napról napra,
S ilyenformán túlsúlyos vagyok. ”

Égeraracsa, 1996. október 25.

Ytekö'lökre za ajtít%it evteveNy
jötná°

lanjah soromáM

wórívát gecléd nablanjaH
,wennezü rám ttelef wőtet tnovebréheF
ttellem zűt a wáfoq név óloggug tnim sÉ
.wókizáh wenzén avlupaL
am'oq trázeb gérmen a wa~
,a+ápal tremsi lój ga"a go%u% ttőlE
,a+áp a nav lüröq pol%o őtedrih A
.am sopat "ú bál téq ne+eM?
xtahraka tim "oh ,ajdut iQ
rájebröq evgellib ,tagopat topol%O
:tláiklef lügév ,asonodjalut bál A
YXwatzalafeb "oh ,wi%tál "Úy

nabávah ré!eq jú .1233334555567 ,a'araregÉ

„Nevetve tisztítja az erkölcsöket”
Santeuil

Mámoros hajnal

Hajnalban délceg távírók
Fehérbevont tetők felett már üzennek,
És mint guggoló vén kofák a tűz mellett
Lapulva néznek házikók.
Csak a nemrég bezárt kocsma
Előtt szuszog agyag jól ismert lapálya,
A hirdető oszlop körül van a pálya,
'Melyen két láb úgy tapos ma.
Ki tudja, hogy mit akarhat?
Oszlopot tapogat, billegve körbejár
A láb tulajdonosa, végül felkiált:
„Úgy látszik, hogy befalaztak!”

Égeraracsa, 1996. augusztus 14.

,gör géle si"ú nebzöktú naV
wőrétiq sűred a wenelleq

Van útközben úgyis elég rög,
kellenek a derűs kitérők

tekő wützedrékgeM

Megkérdeztük őket

.őn a "em zehjréF
,a"áv bbőhgel a zA
nöjlürekeb "oh
.abgásasrát a "í

Férjhez megy a nő.
Az a leghőbb vágya,
hogy bekerüljön
így a társaságba.

.ifréf a lüsőN
,erőd a ajráv tzA
levéttet e "oh
.előleb lürekiq

nabávah ré!eq jú .1111711 ,a'araregÉ

Nősül a férfi.
Azt várja a dőre,
hogy e tettével
kikerül belőle.

Égeraracsa, 2004. augusztus 10.

atodkena za amoda zA
ejőlelefgem ra"am

Az adoma az anekdota
magyar megfelelője

ttetehnétrötgeM

Megtörténhetett

(nájpala !ámo"ahjá%)

(szájhagyomány alapján)

,!ége% "e lohalav tlÉ
.!égel sazáh ,atub éssiQ
,abgálivjÚ za wetnemiQ
.a!ál a gem ttetelü% ttO

Élt valahol egy szegény,
Kissé buta, házas legény.
Kimentek az Újvilágba,
Ott született meg a lánya.

lannoza ő tríhmörö zA
.laváj!a za etlözöQ
:nebélevel a atrígeM
,egéselef tleklef ramaH

Az örömhírt ő azonnal
Közölte az anyjával.
Megírta a levelében:
Hamar felkelt felesége,

.tdapale si ejet trézE
,tza atlalláv őn regén "E
,tekere" a ajtatpo% "oH
.ttel etekef nátuza "Í

Ezért teje is elapadt.
Egy néger nő vállalta azt,
Hogy szoptatja a gyereket,
Így azután fekete lett.

,nebélevel s ,trí si aj!A
:etlésemle ,"í tráj si Ő
,tdapale si mejet né zAy
Y .ttala pan a ne+i naV
,etekef "e :wnünehet tloVy
er"e datti téjet wannA
,avlaf etni% ,giákos óJ
Y .ahram ne+i léttel trézA

nabávah getegref .11711 ,tsepsiQ

Anyja is írt, s levelében,
Ő is járt így, elmesélte:
„Az én tejem is elapadt,
Van ilyen a nap alatt. ”
„Volt tehenünk: egy fekete,
Annak tejét ittad egyre
Jó sokáig, szinte falva,
Azért lettél ilyen marha. ”

Kispest, 2002. január 10.

A nők sohasem elemzik azt,
ami nem történt meg

,tza wizmele mesahos wőn A
gem tnétröt men ima

moladogga őző”geM

,abulaf a eb tllá% gásanotaq teméN
.arlút nátjaL a ,bbávot tlunov levődI
óláglo% "e rokim? ,watráj eri%%em ráM
.lórátopallá za tló% waná!o%%a zA
,nav ze _ Ylóbátlovójy wentemén wi"e zA
.nabtopallá ttodlá :ő tdaram "ú !oziB
,atdi% mes gem t!ál a erre gás!o%%a zA
.atroka" _ ráj dah loh' _ imse+i wisegeM
,abba tdaram men wa' sárís sevreseq A
.atlat%agiv er"e t!ál a őn a gideP
Xmeklel ,rám jluti'le _ :tló%ár sigém lügéV
.melevenlöf né djam _ le ddih _ tekere" A
neűre%"e atdnom _ né worís tréza meN _
,megne tíromo% za _ !ál ttesegem A
, _ tlúm atjar men ze s _ nöj argáliv a aH
.lura"am djam dut men ,iknes gem itré meN

nabávah terégí .23711 ,tsepsiQ

Meggyőző aggodalom

Német katonaság szállt be a faluba,
Idővel vonult tovább, a Lajtán túlra.
Már messzire jártak, 'mikor egy szolgáló
Az asszonyának szólt az állapotáról.
Az egyik németnek „jóvoltából” – ez van,
Bizony úgy maradt ő: áldott állapotban.
Az asszonyság erre a lányt meg sem szidta,
Megesik ilyesmi – 'hol had jár – gyakorta.
A keserves sírás csak nem maradt abba,
Pedig a nő a lányt egyre vigasztalta.
Végül mégis rászólt: – elcsitulj már, lelkem!
A gyereket – hidd el – majd én fölnevelem.
– Nem azért sírok én – mondta egyszerűen
A megesett lány – az szomorít engem,
Ha a világra jön – s ez nem rajta múlt – ,
Nem érti meg senki, nem tud majd magyarul.

Kispest, 2015. május 23.

tehtjelef si atub A

A buta is felejthet

x ólav eriM
(eksőlev)

xtalodnog a witelü% loH
,ajbar si et %tehel wen+eM?

Mire való ?
(velőske)

Hol születik a gondolat?
'Melynek lehetsz te is rabja,

.tagotjof úb sé mörö ah

ha öröm és bú fojtogat.

xólav erim "oh wnüjef A

A fejünk hogy mire való?

:ajtahdnomgem do+ébrob A
.ótratpalaq wa' eri!bböt

nabávah őtevgam .1233334555567 ,a'araregÉ

A borbélyod megmondhatja:
többnyire csak kalaptartó.

Égeraracsa, 1996. október 23.

ráglop a tlov odnoko=D led ok%e’narF
ettetsef tégéselef a ódránoeL sé ,even

a+osom aziL anoM

Francesco del Giocondo volt a polgár neve,
és Leonardo a feleségét festette

Mona Lisa mosolya

,sotazkotit +osom a zE

Ez a mosoly titokzatos,

.ógo"ariq lőrlüleb sé

és belülről kiragyogó.

,ttozoglodiq ari!!a meN

Nem annyira kidolgozott,

.ó% ój a ze _ ttetetjes wa'

csak sejtetett – ez a jó szó.

gásmonif ,jáb tjátta!oklA

Alkonyattájt báj, finomság

,tocra za tze le ettötnö
latláze !éf őnekkö' A
.tokla t+osom nalat+úsgnah

öntötte el ezt az arcot,
A csökkenő fény ezáltal
hangsúlytalan mosolyt alkot.

wenmelere% tlú"iq enneB

Benne kigyúlt szerelemnek

,widőzörküt ezüt ősleb

belső tüze tükröződik,

,!éf%%iv a nav nab+osom E

E mosolyban van a visszfény,

.gidnim wörö rám tsom +ema

amely most már örök mindig.

,woké!ráléf ,tenemtá "áL

Lágy átmenet, félárnyékok,

;a+osom pé% adnoko=D ze

ez Gioconda szép mosolya;

,neltetehel inlezpéklE
.arosgof tlov so!áih "oh

nabávah molá .111711 ,tsepsiQ

Elképzelni lehetetlen,
hogy hiányos volt fogsora.

Kispest, 2003. december 15.

lüvíq nogásgodlob sé nemlere% A
tekőn a ajtahtíkalatá si gásúih a

A szerelmen és boldogságon kívül
a hiúság is átalakíthatja a nőket

x mökeN

Neköm ?

,nesebes tanov a "eM

Megy a vonat sebesen,

.negedi téq lü enneb

benne ül két idegen.

,tágam rám ajnu ifréF

Férfi unja már magát,

.tál mes"ú iq lőtdöq a

a ködtől ki úgysem lát.

:tőn a táh ajtíló%geM

Megszólítja hát a nőt:

YXdöq enef a "an ne+imy

„milyen nagy a fene köd!”

nötgör őn a si ludroF

Fordul is a nő rögtön

Yxmökeny :"oh ,idrékgem sé

nabávah te%é!e .11233334555567 ,luZ

és megkérdi, hogy: „neköm?”

Suhl, 1997. november 30.

,tezeke"i za abáiH
teküs dnim ,dnim lüf wos a ah

Hiába az igyekezet,
ha a sok fül mind, mind süket

re%"emeN

Nemegyszer

,so!ozib za ,nav memlerüT

Türelmem van, az bizonyos,

.táktabaf "e ré men "ohka'

csakhogy nem ér egy fabatkát.

mattotínat avtagomiS
.ták'amsav a inlobmorod

nabávah terégí .111711 ,a'araregÉ

Simogatva tanítottam
dorombolni a vasmacskát.

Égeraracsa, 2003. május 19.

men ,semlere% tlov men ikA
.inlé elev tnelej tim ajdut
tza ,semlere% tlov men ika mÁ
inlé elüklén tnelej tim ,ajdut mes

Aki nem volt szerelmes, nem
tudja mit jelent vele élni.
Ám aki nem volt szerelmes, azt
sem tudja, mit jelent nélküle élni

gésgetebpéN

,melere% a gésgeteb őzőtref !eveH
.me% a rö%bbötgel ajupaq sézőtref A

Népbetegség

Heveny fertőző betegség a szerelem,
A fertőzés kapuja legtöbbször a szem.

:ebtset a eb lotah lüt%ereq nokozA
.eklel a weniq ,wi%geteb eví% weniQ

Azokon keresztül hatol be a testbe:
Kinek szíve betegszik, kinek a lelke.

,ózotláv narka" ődi iságnappal A
.óh a davlole ah ,bbedivör la%%avaT

A lappangási idő gyakran változó,
Tavasszal rövidebb, ha elolvad a hó.

,tenüt a ggüfe%%ö si larroktelé zA
.dedsiq rebme za ah ,őle tahludrof meN
,itehrélotu si takoná/sagga zA
.iken asá+ofel a bbese+é%ev ttI
,lakko _ wizotjahós ttedegetebgem A
.llah men es ,tál men es ,luripiq acra zA
,wú/ a tnim ,%el sazál ,lupmot aságofleF
.wuj"ah arágam ah ,si bboj rokne+I
:wize"egem nabba moladorika% A
.wisám tehöj nátu gésgeteb tle%évtÁ
:ahtán a tnim ,bba%%or egellej őzőtreF
.ab"á za erre%"e eleb tnöd trebme téQ

nabávah getegref .1711 ,tsepsiQ

Az életkorral is összefügg a tünet,
Nem fordulhat elő, ha az ember kisded.
Az aggastyánokat is utolérheti,
Itt veszélyesebb a lefolyása neki.
A megbetegedett sóhajtozik – okkal,
Az arca kipirul, se nem lát, se nem hall.
Felfogása tompul, lázas lesz, mint a tyúk,
Ilyenkor jobb is, ha magára hagyjuk.
A szakirodalom abban megegyezik:
Átvészelt betegség után jöhet másik.
Fertőző jellege rosszabb, mint a nátha:
Két embert dönt bele egyszerre az ágyba.

Kispest, 2001. január 22.

őlli men e%%ö za ejűred welél itezmen A
-dé%eb sé -sénelejgem , -sévkele' , -tez+eh
lavásáríel ”av lavásátatumeb wámrof
tenezü úkédná% ótívaj ,óláglo% tséteven a
asárílüröq romuh a

x wu%%o en "av ,wu%%O

A nemzeti lélek derűje az össze nem illő
helyzet- , cselekvés- , megjelenés- és beszédformák bemutatásával vagy leírásával a
nevetést szolgáló, javító szándékú üzenet
a humor körülírása

Osszuk, vagy ne osszuk ?

,nabájólav tnelej si tiM
xdetezén a mot%o ah
nasopala zorátahgeM
.tetezén ól%o men gem

Mit is jelent valójában,
ha osztom a nézeted?
Meghatároz alaposan
meg nem oszló nézetet.

,iken nav si etétnellE
.mot%o men detezén ah
_ igér "av jú _ wetezén A
.nodóm '+i wanal%ogem

Ellentéte is van neki,
ha nézeted nem osztom.
A nézetek – új vagy régi –
megoszlanak ily' módon.

nabávah getegref .123711 ,tágirotaliF

Filatorigát, 2016. január 14.

,eré"ejvén dotahríár ,erévökrís detehséveB
Yegév sirám wanna rokka ,tlüsőngem ah ,újfi za "oH
ladűm igér

wanára za mörÖ

,wendőzgév tto we!éger A
.gássazáh a widődzeq loh?
motahdut men ahos trézE
.wájtat+of si na”oh lügév
xwizektevöq im anátU
.iknes ahos tza atdnom men
gém armomá% nátuza "Í
.idef wotit tsátat+of a

„Bevésheted sírkövére, ráírhatod névjegyére,
Hogy az ifjú, ha megnősült, akkor annak máris vége”
régi műdal

Öröm az arának

A regények ott végződnek,
'hol kezdődik a házasság.
Ezért soha nem tudhatom
végül hogyan is folytatják.
Utána mi következik?
nem mondta azt soha senki.
Így azután számomra még
a folytatást titok fedi.

,abtlúm tnűtel wotahtál meN
.melerüt "oh ,motagotjah
wa' wenmev!öq ódnasavlO
.metehremsi tájótírob

Nem láthatok letűnt múltba,
hajtogatom, hogy türelem.
Olvasandó könyvemnek csak
borítóját ismerhetem.

,tza ajdut iq ,zamlatrat tiM
xővöj a zoh tim armomá%
elej ősle géstdeji zA
.őn wa' er"e ze sé ttöjle

Mit tartalmaz, ki tudja azt,
számomra mit hoz a jövő?
Az ijedtség első jele
eljött és ez egyre csak nő.

,mat!uh mes el tememe% A
.inne sepéq wo"av si men
,widózokof megéstlü%eF
xiq ajríb iq s ,giddem nojav

A szememet le sem hunytam,
nem is vagyok képes enni.
Feszültségem fokozódik,
vajon meddig, s ki bírja ki?

tnim ,wegemer nebmetset A
.allivgnah a nebzéq %énez
,metjelefle tsátratre% A
.arama% máláB tnim ,wollá s

A testemben remegek, mint
zenész kézben a hangvilla.
A szertartást elfelejtem,
s állok, mint Bálám szamara.

,wangúb-wangúz wognarah A
.ó%anogro za lüdne'lef
,si temeven metjeleflE
.ótja za loh ,motál mes tza

A harangok zúgnak-búgnak,
felcsendül az orgonaszó.
Elfelejtem nevemet is,
azt sem látom, hol az ajtó.

,pén%án a rám tte%ev ebdöQ
xmennem tsom lleq errem nojav
:wolo'ádkub ,wolákrotoB
Xmeret a ze ú%%oh ne+im

Ködbe veszett már a násznép,
vajon merre kell most mennem?
Botorkálok, bukdácsolok:
milyen hosszú ez a terem!

xwoláni' tim sé ,lé%eb iQ
xmettellem ,tti !él a ze iq
,woraka tza ,innahorlE
GI ,NEGI :mollah mognah s

Ki beszél, és mit csinálok?
ki ez a lény itt, mellettem?
Elrohanni, azt akarok,
s hangom hallom: IGEN, IG

X NE

nabávah telekiq .2711 ,tsepsiQ

EN !

Kispest, 2005. március 22.

,%é za gáv lánlataiF
%év ab+ámoh ze bbőséq

Fiatalnál vág az ész,
később ez homályba vész

telelef etni%Ő

izedréq lótólunaT
:ránat a nabáloksi
,nétni%ő ed ,jlo%aláVy
Yxrám ta"ávnoh létzeré
,a%aláv a tlov _ YnegIy
, _ nartáb wa' ddnom _ látlov loh Sy
Yxdetzeré tze rokima
Y .nabáloksi za ,tti táHy

nabávah őtevgam .1711 ,a'araregÉ

Őszinte felelet

Tanulótól kérdezi
iskolában a tanár:
„Válaszolj, de őszintén,
éreztél honvágyat már?”
„Igen” – volt a válasza,
„S hol voltál – mondd csak bátran – ,
amikor ezt érezted?”
„Hát itt, az iskolában. ”

Égeraracsa, 2001. október 3.

,náplat a t%arap "e ré tebböTy
Ynédrét a rú"an "e tnim
nimájneB nilknarF

„Többet ér egy paraszt a talpán,
mint egy nagyúr a térdén”
Franklin Benjámin

rásáv iat%uP

Pusztai vásár

(tenétrötrá/eb)

(betyártörténet)

,ajatnih fórg a tráj nabárátah dege°
.attotíllágem tza rá/eb "e rokimA
,tló%iq nötgör fórg a evzéniq nokalbA
.t+ot%ip "e lef tláníq indale rá/eb a S

Szeged határában járt a gróf hintaja,
Amikor egy betyár azt megállította.
Ablakon kinézve a gróf rögtön kiszólt,
S a betyár eladni kínált fel egy pisztolyt.

Xmaru sogásótlém ,trev"ef a gem e"eV _
.nasognah tofórg a rá/eb a gem etréQ _
,ettezif si iq ,fórg a ttezeknelle meN
.ezeq ttegemer men avgof arrá/eb a S

– Vegye meg a fegyvert, méltóságos uram!
– Kérte meg a betyár a grófot hangosan.
Nem ellenkezett a gróf, ki is fizette,
S a betyárra fogva nem remegett keze.

,rá/eb a ttog+osom _ rú za nojdaráf eN _
.ráq etré negimen tágásótlém ne%iH _
.ahos evtlöt tlov men +ot%ip a tnékbé"E
.avzú/nakras téjném tlogavolle lazzA

– Ne fáradjon az úr – mosolygott a betyár,
– Hiszen méltóságát nemigen érte kár.
Egyébként a pisztoly nem volt töltve soha.
Azzal ellovagolt ménjét sarkantyúzva.

nabávah te%é!e .23711 ,tsepsiQ

Kispest, 2015. november 6.

lánrob serebmemoráh A
,tné"e za ajgof rebme téq
eleb itlöt gidep "e

A háromemberes bornál
két ember fogja az egyént,
egy pedig tölti bele

ótallavbaR

Rabvallató

,a%%iv tehtniket arkopan se!éF
.tlúm a go"ar nebtetniket i'lökrE
,ttel egév arám wanásocraq A
.tlluh ebsédelef a "í egéső'iD

Fényes napokra tekinthet vissza,
Erkölcsi tekintetben ragyog a múlt.
A karcosának mára vége lett,
Dicsősége így a feledésbe hullt.

,ne"eh a ttotít%up aré%koliF
;arávaj azah a ejelő% rám 'niN
galóráziq _ tlov gíma _ za gideP
.atláglo% togássogászagi zA

Filoxéra pusztított a hegyen,
Nincs már szőleje a haza javára;
Pedig az – amíg volt – kizárólag
Az igazságosságot szolgálta.

nabávah a!adlöf .111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2003. szeptember 9.

tazára"aM

Magyarázat

űtet-rékö"őlő% _ aré%kolif

filoxéra – szőlőgyökér-tetű

,látés ála s lef ikalav aH
semlere% "av ,rő "av za

Ha valaki fel s alá sétál,
az vagy őr, vagy szerelmes

mettöjáR

Rájöttem

,na+o nák'ój wnützöq dakA
_ erre wa' ár mettöj gérmeN _
lőtsélüsőn űrűs a iQ?
.ermelere% a ár ré meN

Akad köztünk jócskán olyan,
– Nemrég jöttem rá csak erre –
'Ki a sűrű nősüléstől
Nem ér rá a szerelemre.

,si na+o nav ,wujdagat tiM
_ ergév wnü"et togászagI _
lőtmelere% űrűs a iQ?
.ersélüsőn a ár ré meN

Mit tagadjuk, van olyan is,
– Igazságot tegyünk végre –
'Ki a sűrű szerelemtől
Nem ér rá a nősülésre.

nabávah wele% .11233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1997. április 23.

,tenétröt siq a ze gerÖy
Ydaram jú gidnim _ gidnim ed
wirneH enieH

„Öreg ez a kis történet,
de mindig – mindig új marad”
Heine Henrik

roksádakaf"üR

dakaf "üR
,wilsef "av
ár %tahráV
.gitsepan
,dezén aH
,ludzom men
:%ludrofgeM
.ludólgem

Rügyfakadáskor

Rügy fakad
vagy feslik,
Várhatsz rá
napestig.
Ha nézed,
nem mozdul,
Megfordulsz:
meglódul.

lutucnuH
,gacakiq
nasro" sÉ
.dakafiq

Huncutul
kikacag,
És gyorsan
kifakad.

rokimráB
,detehsel
na"ohráB
.detehzén

Bármikor
lesheted,
Bárhogyan
nézheted.

,dotál meN
,%avar trem
nöj rokiM
.%avat a

Nem látod,
mert ravasz,
Mikor jön
a tavasz.

nabávah ótnobgéj .1233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1996. február 28.

wenvle!pén a arnatvle˘y
Yegéskü% 'nin
nátloZ i!á'órT

„Nyelvtanra a népnyelvnek
nincs szüksége”
Trócsányi Zoltán

irdoS

Sodri

(etzűmá% vle! imladori za)

(az irodalmi nyelv száműzte)

lura"am wnütjeleflE
,inlé%eb nese+eh
lánkala ajrodos A
.irdos a bboj lakkos

Elfelejtünk magyarul
helyesen beszélni,
A sodorja alaknál
sokkal jobb a sodri.

mazagi ajtí!oziB
,inrödöp :wisám "e
tá%?jab a rebme ra"aM
.irdöp wa' si tsom gém
si véna/uq irdoB A
,indut _ ttetelü% "í
:wutzogar neűre%"E
…irdob ,dordob ,mordob

nabávah őtevgam .11711 ,a'araregÉ

Bizonyítja igazam
egy másik: pödörni,
Magyar ember a baj'szát
még most is csak pödri.
A Bodri kutyanév is
így született – tudni,
Egyszerűen ragoztuk:
bodrom, bodrod, bodri…

Égeraracsa, 2002. október 3.

teklel amoda zA
afért 'löb ,ótagomis

Az adoma lelket
simogató, bölcs tréfa

wegésneltelüS
1

Sületlenségek
1

,nabrahiv a ne!rö% ójah "e widó!áH
.asatu wi"e za %el getebiregnet S
:elev ilzöq !átipaq A
YXebregnet a wnójah de++üSy
YXaláh a wengé zay :tjahóslef satu zA

Hányódik egy hajó szörnyen a viharban,
S tengeribeteg lesz az egyik utasa.
A kapitány közli vele:
„Süllyed hajónk a tengerbe!”
Az utas felsóhajt: „az égnek a hála!”

,nonohtto pé% "e wanzoglod wőtsefabo°
.no"an _ wi"e za tsef néjetet artél A
,me%ivle ,jráVy :wisám a ló°
.meken tsom lleq artél a treM
Yxmozoha%%iv gím? ,ebte'e lájdok%apaQ

Szobafestők dolgoznak egy szép otthonon,
A létra tetején fest az egyik – nagyon.
Szól a másik: „Várj, elviszem,
Mert a létra kell most nekem.
Kapaszkodjál ecsetbe, 'míg visszahozom!”

nabávah molá .711 ,tsepsiQ

Kispest, 2000. december 7.

ta"a za cciv Ay
Yak'irf ózodnalki'
ajno° recinuQ

„A vicc az agyat
csiklandozó fricska”
Kunitzer Szonja

wegésneltelüS
11

,gorof noravdua+áp a sogarah téQ
.wonrobát wisám a ,wöpsüp wi"e zA
Yxtanov a llá loH Xrádroh ,éHy
.takisám a wöpsüp a idréQ _
Y .wotahdut men tnednim _ lo%aláv _ ,mo!o%%Ay
:nebnötröb a ttü"e ő% tekevret bar téQ
xnebbűre%"egel gem wenéntehkö% na"oH
,apmálbe= a djam tígáliVy
YXabávó'!éf a gem ?zddógof S
Y .meseel rokka ,wi%laiq ah trem ,ój meNy

nabávah molá .711 ,tsepsiQ

Sületlenségek
2

Két haragos a pályaudvaron forog,
Az egyik püspök, a másik tábornok.
„Hé, hordár! Hol áll a vonat?”
– Kérdi a püspök a másikat.
„Asszonyom, – válaszol – mindent nem tudhatok. ”
Két rab terveket sző együtt a börtönben:
Hogyan szökhetnének meg legegyszerűbben?
„Világít majd a zseblámpa,
S fogóddz' meg a fénycsóvába!”
„Nem jó, mert ha kialszik, akkor leesem. ”

Kispest, 2000. december 20.

iagáskánof telé zA
wőtehlesiv levűred

Az élet fonákságai
derűvel viselhetők

wegésneltelüS
111

xnédi za "av +avat :ttetehnétröt rokiM
.né'nere% a gofiq iq? ,%ére%ké "e lÉ
ebőldébe za pan "e mÁ
,evdőlegrém ,ré avlúdleF
YXmécnele% tlovy :nö%öq lóbsáko%gem nápu' S
,reveh nopan a sődi téq nabka%rokőQ
;rebmelataif "e taglátés wüttőlE
,lügév tevöq "e lemeleF
.lüretle evtje eréjef S
Y .re%ótíbáq a ze _ wi"e tjahós _ ű!rö°y

nabávah ótnobgéj .1711 ,tsepsiQ

Sületlenségek
3

Mikor történhetett: tavaly vagy az idén?
Él egy ékszerész, 'ki kifog a szerencsén.
Ám egy nap az ebédlőbe
Feldúlva ér, mérgelődve,
S csupán megszokásból köszön: „volt szelencém!”
Kőkorszakban két idős a napon hever,
Előttük sétálgat egy fiatalember;
Felemel egy követ végül,
S fejére ejtve elterül.
„Szörnyű – sóhajt egyik – ez a kábítószer. ”

Kispest, 2001. február 25.

Bár a táj percről percre más,
rögzíti az ecsetvonás

,sám ercrep lőrcrep ját a ráB
sánovte'e za itízgör

őtsef !ége°

Szegény festő

őtsef a tsef tajáT
,notrap-anuD a ,nnel
arákosmen lohA
.!okla za wizőtet

Tájat fest a festő
lenn, a Duna-parton,
Ahol nemsokára
tetőzik az alkony.

wenkení% sekedrÉ
asátah wé!rá _ !éf
leggésőtnelej űH
.arját a ár lütev

Érdekes színeknek
fény – árnyék hatása
Hű jelentőséggel
vetül rá a tájra.

si gésttezederöT
,erpéq a őzmellej
tődi za na"ohA
.ebgés"e ajlalgof
wotala!rá anraB
;lattamaz sotájas
tepéq a si wizéN
.lattatíhá _ nakos
a/a "e zára"aM
:evzén erékemre"
'nin ah ,ráj "í dotáLy
Y .epégőzepék!éf

nabávah telekiq .1111711 ,tsepsiQ

Töredezettség is
jellemző a képre,
Ahogyan az időt
foglalja egységbe.
Barna árnyalatok
sajátos zamattal;
Nézik is a képet
sokan – áhítattal.
Magyaráz egy atya
gyermekére nézve:
„Látod így jár, ha nincs
fényképezőgépe. ”

Kispest, 2004. március 23.

wotalo'paq a lekkepégótímá% A
%évado lüneltetehtnem egésősneb

A számítógépekkel a kapcsolatok
bensősége menthetetlenül odavész

x meréme°

Szemérem ?

_ Xmelémer _ ajdut iq-iQ

Ki-ki tudja – remélem! –

.meréme% a im "oh ,tza

azt, hogy mi a szemérem.

_ sátiv tehel ze s _ metnire°
.sátígáliv a ój men wa'

nabávah őtevgam .1111233334555567 ,a'araregÉ

Szerintem – s ez lehet vitás –
csak nem jó a világítás.

Égeraracsa, 1999. október 11.

ajlorognámiq gássazáh Ay
,t!émer a lőbifréf a
Ytömörö za lób!o%%a za
őzre% nelteremsI

„A házasság kimángorolja
a férfiből a reményt,
az asszonyból az örömöt”
Ismeretlen szerző

gássazáh _ melere°

,gé lótágam nebmelere% imA
.gésseletöq nabgássazáh a za

nabávah őtevgam .1111233334555567 ,a'araregÉ

Szerelem – házasság

Ami szerelemben magától ég,
az a házasságban kötelesség.

Égeraracsa, 1999. október 30.

.meltéQ xgö%moráh sonálatlÁ
xmesgém "av ,úladlo őlne"E
melév wanúrá% őlne"e nÉ

Általános háromszög? Kétlem.
Egyenlő oldalú, vagy mégsem?
Én egyenlő szárúnak vélem

gö%moráh imlere°
(eksőlev)

.őn "e nav sé ifréf "e naV
,nelteremsi widamrah A
.őtelli za űmenimráb
:ój indut gém anlov tza wa~
nebgö%moráh imlere% E
xógoftá za wüjőki+em

nabávah molá .1111711 ,tsepsiQ

Szerelmi háromszög
(velőske)

Van egy férfi és van egy nő.
A harmadik ismeretlen,
bárminemű az illető.
Csak azt volna még tudni jó:
E szerelmi háromszögben
melyikőjük az átfogó?

Kispest, 2004. december 18.

,tara si men tev men ikAy
Ydaram si za ,ze gászagi
akódnom ipén

„Aki nem vet nem is arat,
igazság ez, az is marad”
népi mondóka

sátólf nelté'nere°

:péq ónalliv neb!éf wéq A
;pél arjalo ólbar a
:abilag a nöjeb sigéM
.arjalo tdaráf ed ,pél

nabávah őtevgam .1711 ,a'araregÉ

Szerencsétlen flótás

A kék fényben villanó kép:
a rabló olajra lép;
Mégis bejön a galiba:
lép, de fáradt olajra.

Égeraracsa, 2001. október 14.

tazára"aM

Magyarázat

wizovát nasro" _ pél arjalo

olajra lép – gyorsan távozik

Yój za ,wnütré tima ,nedniMy
rák%O dljáV

„Minden, amit értünk, az jó”
Wilde Oszkár

taláríbiní°

Színibírálat

,ikalav atdnom tza ,barad a samlanU

Unalmas a darab, azt mondta valaki,

.inlü/üf ttodut men ttaim sátísá "oh

hogy ásítás miatt nem tudott fütyülni.

nabávah wele% .11711 ,tsepsiQ

Kispest, 2002. április 2.

YXxe"u aNy
atarilefrís geteb tlezpéq

„Na ugye?!”
képzelt beteg sírfelirata

tenétröt úromo°

,nelét-norá! ,nebvé %égE
,wopan sé woka%vé za wanzotláv "oha
woka%roq a negér-segér watzotláv "Ú
.nebételé wnüdlöf őlűh
nárokpézöq tenétrötdlöF
.afmoilil ,!árfáp ,őllüh a tlov wos-wos
,aruj "av tlov %áirt ,nabka%roq "e re%"E
.!áel ,úif -őllüh tlátés
,wava% wattozgnah ro%moráH
xan _ :tlábórp té'nere% úif-őllüh le++em?
Xanan _ :tlov a%aláv !áel-őllüh a eriM?
.watlah si iq xwettehet tim

nabávah molá .1233334555567 ,tsepsiQ

Szomorú történet

Egész évben, nyáron-télen,
ahogy változnak az évszakok és napok,
Úgy változtak réges-régen a korszakok
hűlő földünk életében.
Földtörténet középkorán
sok-sok volt a hüllő, páfrány, liliomfa.
Egyszer egy korszakban, triász volt vagy jura,
sétált hüllő- fiú, leány.
Háromszor hangzottak szavak,
'mellyel hüllő-fiú szerencsét próbált: – na?
'Mire a hüllő-leány válasza volt: – nana!
mit tehettek? ki is haltak.

Kispest, 1996. december 30.

,gorroq-gerriq asah dá/uq aHy
,gorom ,tísá sé gár tevüf woS
:lej ne+i za zábih náktiR
Yle enőj men őse za "oH
aluger it%arap

„Ha kutyád hasa kirreg–korrog,
Sok füvet rág és ásít, morog,
Ritkán hibáz az ilyen jel:
Hogy az eső nem jőne el”
paraszti regula

Szőrszálhasogatás

sátagosahlá%rő°

,nélegger pan irá! "E
,néretőf délgeC nálaT
,a/uq téq a e%%ö ttöj "oH
.ajtuf mődi _ melésemlE

Egy nyári nap reggelén,
Talán Cegléd főterén,
Hogy jött össze a két kutya,
Elmesélem – időm futja.

,wátjaf"e ertezéniQ
.wámrof"e artaklatseT
_ avtál _ tsám"e wétlözövdÜ
.av%álga%gem _ tnire% +ába°

Kinézetre egyfajták,
Testalkatra egyformák.
Üdvözölték egymást – látva –
Szabály szerint – megszaglászva.

.nék%üb wi"e tló% _ Ywo"av bEy
.tnétsüt wisám _ Ya/uq gem nÉy
Xle wüstnöd ,bnölüq wnüki+eMy
Y .lekedré teknőttekdnim zE

„Eb vagyok” – szólt egyik büszkén.
„Én meg kutya” – másik tüstént.
„Melyikünk különb, döntsük el!
Ez mindkettőnket érdekel. ”

_ Xa/uq ,gem ddut _ rebme za ,soN _
X atdabe "oh ,"ú ló% ro%koS
,tájátazáh iré jab aH _
X tájáfa/uq :ajdnom si tzA

– Nos, az ember – tudd meg, kutya! –
Sokszor szól úgy, hogy ebadta !
– Ha baj éri házatáját,
Azt is mondja: kutyafáját !

,lére' tábug nebe za eD _
.lérebere' norásáv aH
,wizokaró% ,nav evdeq ój aH _
.widoklá/uq rokka !oziB

– De az eben gubát cserél,
Ha vásáron csereberél.
– Ha jó kedve van, szórakozik,
Bizony akkor kutyálkodik.

,lakko ro%kos ,tódokaloT _
.laddúrbe "e wájtí%atiQ
:lürebme ,"ú izgév si meN _
.lüreq abótíro%a/uQ

– Tolakodót, sokszor okkal,
Kitaszítják egy ebrúddal.
– Nem is végzi úgy, emberül:
Kutyaszorítóba kerül.

,ólav _ wo"av bbőlekőlE _
X ókaf aru be :trem ,trézA
:amoq ,wa' le dremsi tza eD
.annola% %el men lóbá/uQ

– Előkelőbb vagyok – való,
Azért, mert: eb ura fakó !
De azt ismerd el csak, koma:
Kutyából nem lesz szalonna.

1

_ sátjap ,!ozib _ metnire% zE _
.sádoklofú' ,teré'id meN
,aráp !ége% ,si et %tahtuJ
.arájdacnimrah webe zA

– Ez szerintem – bizony, pajtás –
Nem dicséret, csúfolkodás.
Juthatsz te is, szegény pára,
Az ebek harmincadjára.

,%el a/uq "an rebme +eméN _
xze tí!ozib tim "oh ,dotáL
, _ Xseveh "él en _ immes dnim zA _
.sebE nav tto lénnecerbeD

– Némely ember nagy kutya lesz,
Látod, hogy mit bizonyít ez?
– Az mind semmi – ne légy heves! – ,
Debrecennél ott van Ebes.

:er"e rebme za lodnog máR _
X ettegniret mokéf a/uQ
- ajllá men gem - i%etázzoH
.ajám a gem a/uq "oh ,tzA

– Rám gondol az ember egyre:
Kutya fékom teringette !
Hozzáteszi – meg nem állja –
Azt, hogy kutya meg a mája.

,nerét a ,tto ttel dne' rokkE
.nebrév ttogrof wüme% a wa~
,nasaicrah wáttat+of djaM
.nav wuzagi ,wátlodnog "Ú

Ekkor csend lett ott, a téren,
Csak a szemük forgott vérben.
Majd folytatták harciasan,
Úgy gondolták, igazuk van.

tá tnajruq tim rebme za sÉ X táttagube :nebévdekóJ
a- sátagu a/uq a eD
.abgá%ro!!em wi%tallah meN

– És az ember mit kurjant át
Jókedvében: ebugattát !
De a kutya ugatás -a
Nem hallatszik mennyországba.

,tagu a/uq a ,lé%eb znéP _
.tatum tatu sádnomzöq E
, _ tada ólav _ tagu a/uQ
.dalah za _ son _ návaraq A

– Pénz beszél, a kutya ugat,
E közmondás utat mutat.
Kutya ugat – való adat – ,
A karaván – nos – az halad.

,elev %tehlé sé ,modnom tzA _
.elef a be wenbe za "oH
,nav malán wa' gésűha/uQ _
.nabtalo'paq ze 'nin lebbE

– Azt mondom, és élhetsz vele,
Hogy az ebnek eb a fele.
– Kutyahűség csak nálam van,
Ebbel nincs ez kapcsolatban.

2

,'nin a/uklö ed ,nav belÖ _
.'niq "an !ozib belö za sÉ
:lemedré tim óláviq A _
.lerrőba/uq witetnütiQ

– Öleb van, de ölkutya nincs,
És az öleb bizony nagy kincs.
– A kiváló mit érdemel:
Kitüntetik kutyabőrrel.

,ttodutzöq ze ,rrofeb tno'bE _
.ttotuj men ze waná/uq A
:zohó% a tré rebme sokO
.zohóraq a tebe itöQ

– Ebcsont beforr, ez köztudott,
A kutyának ez nem jutott.
Okos ember ért a szóhoz:
Köti ebet a karóhoz.

:amáf a ajdnom tza sigém nabátón A .abáih tagu men ,a/uq "an ,a/uq siQ
:Xetseb et ,táh jle"if ,si atón sám gém tti naV
.etse tagu agam ,ajá/uq ne'nin weniQ

– A nótában mégis azt mondja a fáma:
Kis kutya, nagy kutya, nem ugat hiába.
Van itt még más nóta is, figyelj hát, te beste!:
Kinek nincsen kutyája, maga ugat este.
– Velem űzi a gondokat:
Késő bánat, ebgondolat !
– Nincs mit bánnom – nagyon nekem – ,
Csak ha kilencet kölykezem.

:takodnog a izű meleV _
X talodnogbe ,tanáb őséQ
, _ meken no"an _ monnáb tim 'niN _
.mezek+öq tecneliq ah wa~
Xle ddih _ gá%ój ttezre% lübE _
.le %év lübe _ ajtatum !éT
_ levim dodut _ si wájtí"óˇ _
.levérő% tsáparaha/uQ

– Ebül szerzett jószág – hidd el!
Tény mutatja – ebül vész el.
– Gyógyítják is – tudod mivel –
Kutyaharapást szőrével.

,tláv ébbe%őb tallá téq A
.tlátés arra rebme "e gíM
,tájárkibál a wátgofgeM
.wátráv előt tsétnöd a sÉ

A két állat bőszebbé vált,
Míg egy ember arra sétált.
Megfogták a lábikráját,
És a döntést tőle várták.

,ttezén to"an wnürebme zA
telétí za lavájtob sÉ
:attotjús "ú tőtteq a dniM
.a/uq wisám a ,be wi"E

Az emberünk nagyot nézett,
És botjával az ítélet
Mind a kettőt úgy sújtotta:
Egyik eb, a másik kutya.

nabávah getegref .1111233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1999. január 7.
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molá sení% a gásólav A
atazotláv etekef-réhef

A valóság a színes álom
fehér-fekete változata

wognah i%avaT

,argáriv lórgáriv nebbil ógnalliP
.argá siq lórgá siq nebbel lé% názjaP
:ttozohráq a ?"oha ,woras a ludroM
.ttogokárq ikalaV
,nerédel sé négnel wanllá% wognap/iP
.meréle _ melémer _ nát evdeksipiP
:toko ár matda men ráb ,gnah a ludroZ
.ttogokárq ikalaV
,negé za őhlef siq gnel-gnet nasoriP
.negér tnim , _ őre ssirf _ gnez-gne' //alap/iP
:ttoko% rám na"oha ,návrud +o lohroQ
.ttogokárq ikalaV

nabávah getegref .11233334555567 ,tsepsiQ

Tavaszi hangok

Pillangó libben virágról virágra,
Pajzán szél lebben kis ágról kis ágra.
Mordul a sarok, ahogy' a kárhozott:
Valaki krákogott.
Pitypangok szállnak lengén és ledéren,
Pipiskedve tán – remélem – elérem.
Zordul a hang, bár nem adtam rá okot:
Valaki krákogott.
Pirosan teng-leng kis felhő az égen,
Pitypalatty cseng-zeng – friss erő – , mint régen.
Korhol oly durván, ahogyan már szokott:
Valaki krákogott.

Kispest, 1997. január 5.

gelem a tsákal a neléT
eb witűf mes wení%

Télen a lakást a meleg
színek sem fűtik be

wení%!éT

Tényszínek

,dasahgem ajtipráq gé za rokim? ,leggeR
,tájla gé za itsef !éfrobíb !ávolaH
,pan a negé za winűtlef ttőleim sÉ
.táka%jé za at"ah ttögöm agam :izleJ

Reggel, 'mikor az ég kárpitja meghasad,
Halovány bíborfény festi az ég alját,
És mielőtt feltűnik az égen a nap,
Jelzi: maga mögött hagyta az éjszakát.

,lunov ebődre za ekrü% segelmes A
.pan a "em men el gím? ,gitse nebdne' ráv ttO
,wudo za nebűrűs witjerle lój no"aN
.paq esos tréze t!éf sé ,nav +ámoh neb+eM?

A semleges szürke az erdőbe vonul,
Ott vár csendben estig, 'míg le nem megy a nap.
Nagyon jól elrejtik sűrűben az oduk,
'Melyben homály van, és fényt ezért sose kap.

,nabgnah%%ö wannav lassám"e wé!rá sé !éF
.wideftá ttünednim ,neppéknednim tsám"E
,wantah arsám"e ,ébséveq loh ,nabboj loH
.wilemeiq nabboj tekení% a lezzE

Fény és árnyék egymással vannak összhangban,
Egymást mindenképpen, mindenütt átfedik.
Hol jobban, hol kevésbé, egymásra hatnak,
Ezzel a színeket jobban kiemelik.
A fényben szikrázva jönnek elő színek,
Harsányan versengve: ki marad most felül?
Mint madárvilágban tavasszal a hímek,
'Hol a színpompa a tollruhára kerül.

,wení% őle wennöj avzárki% neb!éf A
xlülef tsom daram iq :evgnesrev na!ásraH
,wemíh a la%savat nabgálivrádam tniM
.lüreq aráhurllot a apmopní% a loH?

A vakító sárga áll elsőként sorban,
Citrom és papagáj jelképe lehetne,
Vagy 'kit epe elönt irigyen a torban,
Szebbet még Csontváry Kosztka sem festhetne.

,nabros tnékősle llá agrás ótíkav A
,entehel epéklej jágapap sé mortiC
,nabrot a ne"iri tnöle epe tiq? "aV
.entehtsef mes akt%oQ irávtno~ gém tebbe°

Nézzük, hogy mi az, 'mi rózsaszínből készül:
Lánygyerek ruhája és a babarózsa.
A középkorú nő, aki már nem vénül,
Használja ezt a színt, magán elaprózva.

:lü%éq lőbní%a=ór im? ,za im "oh ,wüzzéN
.a=órabab a sé ajáhur were"!áL
,lünév men rám ika ,őn úrokpézöq A
.avzórpale nágam ,tní% a tze ajlán%aH

Zöldről a selymes fű jut eszembe mindig,
Erdőben, lomb alatt, moha és a páfrány.
A pincében penész, 'mely a borhoz illik,
S ez a szín látható az éretlen szilván.

,gidnim ebme%e tuj űf sem+es a lőrdlöZ
.!árfáp a sé ahom ,ttala bmol ,nebődrE
,willi zohrob a +em? ,%énep nebécnip A
.návli% nelteré za ótahtál ní% a ze S
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,atón igér ajdnom _ Ypé% a za ,pé% a zAy
,ttözöq we"eh ,lovát ,si me%regnet a wéQ
,anlov ettih es ssuartS neb'éB ,nnef tto sÉ
.gö+öpmöh nební% ?+im ajánuD wéq a "oH

„Az a szép, az a szép" – mondja régi nóta,
Kék a tengerszem is, távol, hegyek között,
És ott fenn, Bécsben Strauss se hitte volna,
Hogy a kék Dunája mily' színben hömpölyög.

.délef tídro _ Yxsorip a loh ,sorip a ttIy
.tlürediq nednim wos lőrní% e wi%tál "Ú
,tréze giám iknes ajdut men xtehel loH
.lürekőle arjú s ,winűtle ní% e "Í

„Itt a piros, hol a piros?” – ordít feléd.
Úgy látszik e színről sok minden kiderült.
Hol lehet? nem tudja senki máig ezért,
Így e szín eltűnik, s újra előkerül.

,netér a =rötaf sé ókcam siq a anraB
:zzén errem "oh ,dajdut si lánsáludnáriQ
,nebűf a wi%tál men ,innever%é zéheN
.%péleleb ahén ah ,ré e'nere% "an sÉ

Barna a kis mackó és fatörzs a réten,
Kirándulásnál is tudjad, hogy merre nézz:
Nehéz észrevenni, nem látszik a fűben,
És nagy szerencse ér, ha néha belelépsz.

.gásnaltatrá za sé moilil a réheF
,me%ihle dnim né tza ,dnom !o%%a!em a tiM?
,tá'ánat wotárab nálat avdagofgeM
.me%iv éle rátlo za ,lammagam rokiM?

Fehér a liliom és az ártatlanság.
'Mit a menyasszony mond, azt én mind elhiszem,
Megfogadva talán barátok tanácsát,
'Mikor magammal, az oltár elé viszem.

gnalrab a nebke"eh ,gödrö za etekeF
.aka%jé őltétös ,nalatgalli' a sÉ
,gnappal im nebéklel werebme za "oh ,tzA
.ahos _ tréze neppé _ motahtál men ah ,óJ

Fekete az ördög, hegyekben a barlang
És a csillagtalan, sötétlő éjszaka.
Azt, hogy az emberek lelkében mi lappang,
Jó, ha nem láthatom – éppen ezért – soha.

.llá erégév ros a +em? ,tdaram alil A
.lel- Yly téq ed ,tlov ajá=úm ianoko~
,láP esreM ie!i° ettetsefgem nebőN
.lerretéP tne° wannav nabój iőlesiv S

A lila maradt, 'mely a sor végére áll.
Csokonai múzsája volt, de két „l” -lel.
Nőben megfestette Szinyei Merse Pál,
S viselői jóban vannak Szent Péterrel.

:lügév lőrkení% a tajú wéntahdnom tiM
,wi"e za tákisám ití%égeiq máL
.lüpé% wa' roknednim si gáliv a wülev S
.gidde ze tlov "í sé nátuze djam %el "Í

Mit mondhatnék újat a színekről végül:
Lám kiegészíti másikát az egyik,
S velük a világ is mindenkor csak szépül.
Így lesz majd ezután és így volt ez eddig.

nabávah terégí .233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1995. május 25.
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,nav rebme segésset%it bböt lakkoSy
lakkos sé wnulodnog ti!!ema tnim
Ywnudnom ti!!ema tnim ,bbeseveq
+ehzöq ipanzöq

sédőlepéT

,notág a !égeL
;náplat a rebme
té+eh ajllágeM
.nálat _ahalav
,taras a ajllÁ
;rebme giplat trem
tréágam %etiQ
.re%"e bbálagel
,rebme ne+i lÉ
xnálatlá"e lé
za lút ed ,negI
.náicnerepÓ

nabávah ré!eq jú .711 ,a'araregÉ

„Sokkal több tisztességes ember van,
mint amennyit gondolunk és sokkal
kevesebb, mint amennyit mondunk”
köznapi közhely

Tépelődés

Legény a gáton,
ember a talpán;
Megállja helyét
valaha? – talán.
Állja a sarat,
mert talpig ember;
Kitesz magáért
legalább egyszer.
Él ilyen ember,
él egyáltalán?
Igen, de túl az
Óperencián.

Égeraracsa, 2000. augusztus 9.

,nasotnop ajdut ah ,óJ
nalatgu! si tréim "oh

Jó, ha tudja pontosan,
hogy miért is nyugtalan

ttözöq sám"e wokú˛

Tyúkok egymás között

Xde"eq siq ,nejderbÉ _

– Ébredjen, kis kegyed!

Xtedörő' a eb dgoF _

– Fogd be a csőrödet!

,indula wodut meN _

– Nem tudok aludni,

xitré iq ,%láráq tiM _

– Mit kárálsz, ki érti?

,nabló za ,tti ój meN _

– Nem jó itt, az ólban,

.nav lejjé nnikadO _
,wo"av si nalatgu˘ _
Xgo"ar trem ,i%et dloH _

– Odakinn éjjel van.
– Nyugtalan is vagyok,
– Hold teszi, mert ragyog!

,ató weteh "em "Í _

– Így megy hetek óta,

Xakór a té% enpéT _

– Tépne szét a róka!

,tnáb es wnu!o%%adzaG _

– Gazdasszonyunk se bánt,

.tnáriq ah ,lo%gu!geM _

– Megnyugszol, ha kiránt.

Xmojab im ,mettöjáR _

– Rájöttem, mi bajom!

Xmollah ddah ,ddnom ,oN _

– No, mondd, hadd hallom!

:ssagllah wa' ,jgo/oq eN _

– Ne kotyogj, csak hallgass:

Xsakaq nabló za 'nin

nabávah terégí .111711 ,a'araregÉ

nincs az ólban kakas!

Égeraracsa, 2003. május 21.

a ggüf asátratnnef ta%tál A
lőtésédőlkedré wodé%mo%

A látszat fenntartása függ a
szomszédok érdeklődésétől

...lórrana"U
(nájpala !ámo"ahjá%)

nájnátuléd wanpan irá˘
,amoq téq a tlü nebtreq
:lórgáliv a wetteglé%eB
.aros a wanna "em tnim
_ wi"e za tló% _ mattál tomlÁy
,panim a lőrdemle"eq
,wüttemetle nát?za ,tlahgeM
Y .pap a tniq ttodnom tú'úb

Ugyanarról...
(szájhagyomány alapján)

Nyári napnak délutánján
kertben ült a két koma,
Beszélgettek a világról:
mint megy annak a sora.
„Álmot láttam – szólt az egyik –
kegyelmedről a minap,
Meghalt, az'tán eltemettük,
búcsút mondott kint a pap. ”

ttőn gáriv pé% ,ődi za tleTy
,nájtnahrís demle"eq a
etlegelel sé tnemadO
Y .nábmorto néhet aksiR

„Telt az idő, szép virág nőtt
a kegyelmed sírhantján,
Odament és lelegelte
Riska tehén otrombán. ”

,atdaiq djam ,etlegeleLy
;!émdere za ttel si gem
_ metzén "oha ,matdnom _ Xe!jE
Y .!ége% _ dneq ttozotlávgem

„Lelegelte, majd kiadta,
meg is lett az eredmény;
Ejnye! – mondtam, ahogy néztem –
megváltozott kend – szegény. ”

lőrdneq si né mattál tomlÁy
_ amoq ój wisám a "í _
,wüttemetle ,tlahgem si dneQ
Y .amokal anátu tlov s
,gáriv pé% ttőn si nájrís dneQy
;néhet a etlegelel
atdaiq djam ,etlegeleL
Y .néde!!öq ,nabmo! noza

„Álmot láttam én is kendről
– így a másik jó koma –
Kend is meghalt, eltemettük,
s volt utána lakoma. ”
„Kend sírján is nőtt szép virág,
lelegelte a tehén;
Lelegelte, majd kiadta
azon nyomban, könnyedén. ”

,t!émderegév a metzénlEy
:ttodaiq néhet a tim?
,lőrdneq tza avtípallágeM
Y .ttozotláv mes timmes "oh

„Elnéztem a végeredményt,
'mit a tehén kiadott:
Megállapítva azt kendről,
hogy semmit sem változott. ”

nabávah netsipan .1111233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1999. június 2.

„Futó idő, szálló idő!
Mindent, mi kedves elvivő”
Reviczky

Xődi óllá% ,ődi ótuFy
Yővivle sevdeq im ,tnedniM
ikciveR

gásnávíkój ivé jÚ
(nájpala !ámo"ahjá%)

Új évi jókívánság
(szájhagyomány alapján)

,nozzoh tój jú ,vé jú za ttI

Itt az új év, új jót hozzon,

,no%%of en gem lótój igéR

Régi jótól meg ne fosszon,

,tahzoh si men tój jú ah eD

De ha új jót nem is hozhat,

Xta%%or igér a le e"iV

nabávah telekiq .3711 ,tsepsiQ

Vigye el a régi rosszat!

Kispest, 2010. március 18.

,melére'le wa' djam trédegevüs mo/noQ _y
Xmelémer ,de%et tza ,woraka né timA
,temegne gem ahos legre! men !o%%a "E _
Ytemegevüs ne!!öq tré/noq moda si meN
srev idazá% .1123

vré óslotU

levéköt%ö lleq meN
,aró% intatzib tőn
lótágam derelE
.ajólavinadnom

„– Kontyom süvegedért majd csak elcserélem,
Amit én akarok, azt teszed, remélem!
– Egy asszony nem nyergel soha meg engemet,
Nem is adom kontyért könnyen süvegemet”
17. századi vers

Utolsó érv

Nem kell ösztökével
nőt biztatni szóra,
Elered magától
mondanivalója.

evneq wannav gem lóJ
,lajjáh eléfnednim
teknim wen%et ávóL
.lassáráj noga=a

Jól meg vannak kenve
mindenféle hájjal,
Lóvá tesznek minket
azsagon járással.

,wansavlo ,wenzégI
;wenrev lemme% ahén
,wól=árav sojábűB
.weklel tte%evle men

Igéznek, olvasnak,
néha szemmel vernek;
Bűbájos varázslók,
nem elveszett lelkek.

,wüvré óslotu zA
,wankátdagödrö za
%tagllahle erimA
X wa' :nájíh talofác

Az utolsó érvük,
az ördögadtáknak,
Amire elhallgatsz
cáfolat híján: csak !

nabávah wele% .11711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2002. április 5.

tazára"aM
ótídzub törkö _
eköt%ö
baradsav űle!af
gnorod ,afak%ip _
ga=a
,nasro" lunaltaráv _ ráj noga=a
wizekré neletrih

Magyarázat
ösztöke

– ökröt buzdító
fanyelű vasdarab
azsag
– piszkafa, dorong
azsagon jár – váratlanul gyorsan,
hirtelen érkezik

,togásgodlob a mezevlé nabboJy
Ytogászagi za tnim
%mödE .D

„Jobban élvezem a boldogságot,
mint az igazságot”
D. Adams

sédekse"Ü
(wétájó%)

,e"ü ne'nin wendév"ü aH
;nelte"ü !ozib rokka
,si nelte"e daka ah ,mÁ
;neletrih %el ű"ü"e
,te"ü za tza avzíb arsáM
.nese+eh tto"ofe"ü

nabávah őtevgam .2711 ,a'araregÉ

Ügyeskedés
(szójáték)

Ha ügyvédnek nincsen ügye,
akkor bizony ügyetlen;
Ám, ha akad egyetlen is,
együgyű lesz hirtelen;
Másra bízva azt az ügyet,
ügyefogyott helyesen.

Égeraracsa, 2005. október 19.

:amá% sebböt urugneq Ay
Ywanlurug wetdneq
%ulupiS

„A kenguru többes száma:
kendtek gurulnak”
Sipulusz

lebbe= serÜ

,ódrohaif urugneq A
.llá avti! +em? ,!é%re násah
,itehetgem trem ,lé ne!!öQ
.lárgu si lebbe= serü "oh

nabávah terégí .111711 ,a'araregÉ

Üres zsebbel

A kenguru fiahordó,
hasán erszény, 'mely nyitva áll.
Könnyen él, mert megteheti,
hogy üres zsebbel is ugrál.

Égeraracsa, 2003. május 31.

,iréeb lesséveq rebme idlöFy
Yirém erbbeseveq ah tia"áv
!arA

„Földi ember kevéssel beéri,
vágyait ha kevesebbre méri”
Arany

"av _ "aV

,"áv neltelüsejleteb a wos tréza nebtelé zA
."ál nesejlet "av ,!émeq lút "av _ sájot ttőf a tnim _trem

nabávah terégí .711 ,a'araregÉ

Vagy – vagy

Az életben azért sok a beteljesületlen vágy,
mert – mint a főtt tojás – vagy túl kemény, vagy teljesen lágy.

Égeraracsa, 2000. május 3.

_ we!émesegáliv ónahor erőf-arka˘y
_ nabka%ődi sazál ,órrof nelej a
Ytláni'eb ólav wanromo" ppé si men
rápsáG tánreB

palté sotazotláV

moloroslef tsom evt%elröt mogássódA
.nokodóm sám téven ipén wnieleté
:nú!avas wöta/uq tlov nopan iőftéH
.nulaf ze tlov even wélezőfa!ogrub
,arkná/aim tót a ros tlüreq tnékneddeQ
.asákanidjah a ttotagllah ervén e

„Nyakra-főre rohanó világesemények –
a jelen forró, lázas időszakban –
nem is épp gyomornak való becsinált”
Bernát Gáspár

Változatos étlap

Adósságom törlesztve most felsorolom
ételeink népi nevét más módokon.
Hétfői napon volt kutyatök savanyún:
burgonyafőzelék neve volt ez falun.
Keddenként került sor a tót miatyánkra,
e névre hallgatott a hajdinakása.

,togárdanak'am a wéttehegem nádre°

Szerdán megehették a macskanadrágot,

.ttordos wi+ema ,za eléf-at%ét a ze

ez a tészta-féle az, amelyik sodrott.

,arlat%a ttetehöj womoh nökötrötü~
.aradazúb a tnim ,sám tlov men gidep ze

Csütörtökön homok jöhetett asztalra,
ez pedig nem volt más, mint a búzadara.

,ttezektevöq évák!ágic a neketnéP

Pénteken a cigánykávé következett,

.ttetehel bab ó'lo ,etekef a wa' ze

ez csak a fekete, olcsó bab lehetett.

,lőbtérös tlü%éq débe monif notabmo°

Szombaton finom ebéd készült sörétből,

.lőf ah ,wi%!émeq +ema ,ósrob a za tlov ze

ez volt az a borsó, amely keményszik, ha fől.

,wnáfret%us a gem tnelej panrásav lügéV

Végül vasárnap jelent meg a suszterfánk,

.wnáer tdaram "í ilpmurq tlüs nabájéh a

a héjában sült krumpli így maradt reánk.

nabávah ótnobgéj .1113711 ,tsepsiQ

Kispest, 2013. február 4.

akirpapsorip a :eléfój golod téQy
Ygésűh!o%%a za gem
wesaH .J

„Két dolog jóféle: a pirospaprika
meg az asszonyhűség”
J. Hašek

x ne+i naV

Van ilyen ?

_ levőn'áka% _ lüklén !o%%A
.leté nednim %el sámzoq wa~
,ajánnola% lüs wenré!eQ
.ajázzoh nav rob setecE

Asszony nélkül – szakácsnővel –
Csak kozmás lesz minden étel.
Kenyérnek sül szalonnája,
Ecetes bor van hozzája.

,adrobladlo za lleq trézE
.a=óra=ab pé% nebéní°
,lőtzűt go"ar eme% weniQ?
.lőbőhlef a iq la' topaN

Ezért kell az oldalborda,
Színében szép bazsarózsa.
'Kinek szeme ragyog tűztől,
Napot csal ki a felhőből.

,evlet lajjáb ataludzoM
.ebjettdula %iv tetelÉ
,ludnolob ráj ezí nedniM
.ludzom welél nebrebme zA

Mozdulata bájjal telve,
Életet visz aludttejbe.
Minden íze jár bolondul,
Az emberben lélek mozdul.

,atdame%e za túr si meN
.akered a i!%aratéQ
,!ére sádlép anodjaluT
xnékereq dlöf a ne+i naV

nabávah sádlá .1711 ,a'araregÉ

Nem is rút az eszemadta,
Kétarasznyi a dereka.
Tulajdona példás erény,
Van ilyen a föld kerekén?

Égeraracsa, 2001. július 29.

epéklej wosovro za atógéR
ó"íq ttodónofartob a

Régóta az orvosok jelképe
a botrafonódott kígyó

x gásólnosah nelteléV

Véletlen hasonlóság ?

lárips téq tnofe%%Ö
,alanov SND a
,ó"íq téq tnim ,na+O
.avnof nav artob +ema

Összefont két spirál
a DNS vonala,
Olyan, mint két kígyó,
amely botra van fonva.

ttölöf warátre%"óˇ
,wala za ze ótahtál
:nav si esétneleJ
.walatí"ó"iq "oh ,za

Gyógyszertárak fölött
látható ez az alak,
Jelentése is van:
az, hogy kigyógyítalak.

nabávah a!adlöf .11711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2002. szeptember 1.

Kis magyarázat a versekhez
A mottók

– (általános gondolatot kifejező tömör idézetek) valamilyen módon kapcsolódnak az alapgondolathoz. Az aláírás nélküliek saját alkotások.
(mítosz → hitrege, legenda → csodarege, epigramma → velőske)

Népmese
Néprege
Hitrege
Csodarege
Monda

–
–
–
–
–

a nép ajkán született, vagy külföldről átvett elbeszélés.
valóságos személyhez vagy tárgyhoz kapcsolódó meseszerű történet.
a világ keletkezéséről, természeti jelenségekről szóló olvasmány.
Istenhez, Jézushoz, szentekhez és csodákhoz fűződő (olvasandó) esemény.
népi emlékezeten alapuló történelmi valóságot feldolgozó hagyomány.

A mottóknál feltüntetett nevek magyaros változata:
Karl Immermann – Immermann Károly,
Cesare Lombroso – Lombroso Cézár,
Lothar Kusche – Kusche Lotár,
Raymond Smullyan – Smullyan Rajmund,
Francis Bacon – Bacon Ferenc,
Charlotte Brontë – Brontë Sarolta,
Małgorzata Musierowicz – Musierowicz Margit,
Oscar Wilde – Wilde Oszkár,
Bo Carpelan – Carpelan Bodó,
Johannes Lehmann – Lehmann János,
Claudia Graf – Graf Klaudia,
Enrico Castelnuovo – Castelnuovo Henrik,
Su Towsend – Towsend Zsu' ,
Grazia Deledda – Deledda Grácia,
John Muir – Muir János,
Frances Elisa Hodgson – Hodgson Franciska Eliza,
Roland Gööck – Gööck Lóránt,
Francesco Petrarca – Petrarca Ferenc,
Heinrich v. Ofterdingen – Ofterdingen Henrik,
Immanuel Kant – Kant Immánuel,
Walter Sperling – Sperling Valter, Guy de Maupassant – Maupassant Vitus,
Eliška Horelova – Horelova Eliza, Camille Flammarion – Flammarion Kamill,
Jerome K. Jerome – Jerome Klapka Jeromos,
William Blake – Blake Vilmos,
Johann Wolfgang v. Goethe – Goethe W. János,
Otto v. Bismarck – Bismarck Ottó,
Vlagyimir Maskov – Maskov Vladimir,
Eric Linklater – Linklater Erik,
Dimitar Korudzsiev – Korudzsiev Demeter, Theodor Fontane – Fontane Tódor,
Marlene Dietrich – Dietrich Marléne,
Henry van Dyke – Dyke Henrik,
Stephen Leacock – Leacock István,
Friedrich v. Schiller – Schiller Frigyes,
Luigi Capuana – Capuana Lajos,
William Wordsworth – Wordsworth Vilmos,
Conrad Ferdinand Meyer – Meyer Konrád Ferdinánd, Robert Frost – Frost Róbert,
Hans Christian Andersen – Andersen Jani Krisztián,
Victor Hugo – Hugo Viktor,
Antonín Rükl – Rükl Antal, Henry-Frederic Amiel – Amiel Henrik Frigyes,
Oliver Wendell Holmes – Holmes Olivér Vendel,
Stanisław Lem – Lem Szaniszló,
Robert Musil – Musil Róbert,
Charles Robert Darwin – Darwin Károly Róbert,
Heinrich Heine – Heine Henrik, Paul Valéry – Valéry Pál, Karl May – May Károly,
Etienne Rey – Rey István,
Joanna Kathrin Rowling – Rowling Johanna Katalin,
Joseph Joubert – Joubert József,
François Villon – Villon Ferenc
Jonathan Swift – Swift Jónás,
Louis Bromfield – Bromfield Lajos,
Giuseppe Mezzofanti – Mezzofanti József,
Franz Jahn – Jahn Ferenc,
Henri Bergson – Bergson Henrik,
Josef Klepešta – Klepešta József,
John Keats – Keats János, Miguel Cervantes Saavedra – Cervantes Saavedra Mihály,
Christian Morgenstern – Morgenstern Krisztián, Otto Jespersen – Jespersen Ottó,
Pedro Calderón de la Barca – Barca Calderón Péter, Jules Renard – Renard Gyula,
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Konrad Lorenz – Lorenz Konrád,
Lev Nyikolajevics Tolsztoj – Tolsztoj Leó,
Dennis Shasha – Shasha Dénes,
Georg Bernard Shaw – Shaw György Bernát,
Lewis Wolpert – Wolpert Lajos, Pedro Antonio de Alarcon – Alarcon Péter Antal,
Adam Wiśniewski-Snerg – Wiśniewski-Snerg Ádám, Jean Calvin – Kálvin János,
Théodore de Banville – Banville Tivadar, Alekszandr Beljajev – Beljajev Sándor,
Theodor Storm – Storm Tódor,
Théophile Gautier – Gautier Teofil,
Karl Neumann – Neumann Károly,
Alphonse Daudet – Daudet Alfonz,
Igor Roszohovatszkij – Roszohovatszkij Igor,
Bertold Brecht – Brecht Bertalan,
Emily Brontë – Brontë Emilia,
Jean François Paul de Gondi Retz – Retz Pál,
Nichols Beverley – Beverley Miklós,
Antonio Bonfini – Bonfini Antal,
Tadeusz Dołega-Mostowicz – Dołega-Mostowicz Tádé, David Lodge – Lodge Dávid,
Karel Čapek – Čapek Károly,
Erich Kästner – Kästner Erik,
William John Locke – Locke Vilmos,
Adam Mickiewicz – Mickiewicz Ádám,
Marie-Catherine 'D Aulnoy – D' Aulnoy Mária Katalin, Jack London – London Jani,
Charles Batteux – Batteux Károly,
Richard Katz – Katz Richárd,
John Steinbeck – Steinbeck János,
Charles Baudelaire – Baudelaire Károly,
Bernard Fontanelle – Fontanelle Bernát,
José Gutierez – Gutierez József,
Friedrich v. Schelling – Schelling Frigyes, Francis Jammes – Jammes Ferenc,
George Enescu – Enescu György,
Alexandra David-Neel – David-Neel Alexandra,
Ludwig Wittgenstein – Wittgenstein Lajos,
Rudolf Stratz – Stratz Rudolf,
Mary T. Browne – Browne Mária T. ,
Alexander Puskin – Puskin Sándor,
Philip Sidney – Sidney Fülöp,
William Saroyan – Saroyan Vilmos,
Wilkie Collins – Collins Vilmos,
Cornell Woolrich – Woolrich Kornél,
Nataly Eschstruth – Eschstruth Natália,
Matilde Serao – Serao Matild,
François Rochefoucauld – Rochefoucauld Ferenc, Hal Clement – Clement Henri,
Andre Gide – Gide Endre,
Honor Tracy – Tracy Honória,
William Robertson – Robertson Vilmos,
Eric Knight – Knight Erik,
Benjamin Franklin – Franklin Benjámin,
Harry Harryson – Harryson Henri,
Christine Breden – Breden Krisztina,
James Jeans – Jeans Jakab,
Maurice Leblanc – Leblanc Móric,
Henryk Sienkiewicz – Sienkiewicz Henrik,
Lev R. Sejnyin – Sejnyin R. Leó,
Daniel De Foe – De Foe Dániel,
Emil Gaboriau – Gaboriau Emil,
Edna Ferber – Ferber Edina,
Mihail Zoscsenko – Zoscsenko Mihály, Karl Theodor Körner – Körner Károly Tódor,
Wilham Collins – Collins Vilmos,
Felix Salten – Salten Félix,
Henry King – King Henrik,
Siegmund Freud – Freud Zsigmond,

2

Tartalomjegyzék
(mókás alkotások)

1995

2000

2004

Tényszínek

A melosi Aphrodité…
A legjobb házasság
Vagy – vagy
Hurok vagy ágy?
Tépelődés
Hathatós gyógyszer
Láttad?
Sületlenségek 1
Sületlenségek 2
Ez aztán a…

Ami megmaradt
Szegény festő
Ferdített idézet
A szentgróti menyecske
Felsültem
Megkérdeztük őket
Hírverés
Kikövetkeztettem
Szerelmi háromszög

1996
Rügyfakadáskor
Mámoros hajnal
A költő és a szúnyog
Mire való?
Libavágy
Csak ember képes…
Kíváncsi az unokám
Szomorú történet
1997
Tavaszi hangok
Csakhogy meglegyen
Rájöttem
Egyen-S?
Cipőm orra
Neköm?
Cserrregő

2005
2001
Népbetegség
Sületlenségek 3
A csizmadia malaca
Csevej
Van ilyen?
Csobánci történet
Cikcakk
Őszinte felelet
Szerencsétlen flótás
Higgye kend!

1998
Első szerelmem
A javíthatatlan
Kis történet
Agglegény sirám
1999
Szőrszálhasogatás
A lényeget mondd!
Az öregség biztos jele
Leplezetlenül
Ugyanarról…
Évődés
Hogyan választ a nő?
Az óvatos
Legjobb üzlet
Házasulandók
Szemérem?
Szerelem – házasság

2002

Öröm az arának
Ittasan
Ügyeskedés
2006
Döme kalandjai 1
Döme kalandjai 2
Kutyálkodók
Döme kalandjai 3
Döme kalandjai 4
Döme kalandjai 5
Közép-Olaszhonban

Megtörténhetett
Ami a konyhában csak volt
Színibírálat
Utolsó érv
Véletlen hasonlóság?
Sodri

2007

2003

Új évi jókívánság

Nemegyszer
Tyúkok egymás között
Üres zsebbel
Kend is szamár
Rabvallató
Kérdéses képtelenség
Józanul megítélve
Mona Lisa mosolya

2013

1

Félreértés
Döme kalandjai 6
2010

Változatos étlap
Döme kalandjai 7
Döme kalandjai 8
Döme kalandjai 9

2014
Döme kalandjai 10
Az élet rumosüveg
2015
Döme kalandjai 13
Meggyőző aggodalom
Döme kalandjai 14
Döme kalandjai 15
Döme kalandjai 16
Döme kalandjai 17
Pusztai vásár
Döme kalandjai 18
Döme kalandjai 19
2016
Osszuk, vagy ne osszuk?
Célba érkezett csalók
Döme kalandjai 20
Döme kalandjai 21
Döme kalandjai 22
Döme kalandjai 23
Döme kalandjai 24
Döme kalandjai 25

2

