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Sziporkák
wákropi°

1 wákropi°
,wangáv tű=ér tsom loha ,ttO
.wangáV a lü%éq redem jú
,tto tazúh ati%uh %úH
,ttotazúh ati%uh ah
.totazuh nabtazuh sűh
,tto tazuh a sotazuH
tót a zúh nabtazuh ah
.totazuh wankáti%uh

Sziporkák 1
Ott, ahol most rézsűt vágnak,
új meder készül a Vágnak.
Húsz huszita húzat ott,
ha huszita húzatott,
hűs huzatban huzatot.
Huzatos a huzat ott,
ha huzatban húz a tót
huszitáknak huzatot.

,neZ a sárí nezE
.nezü neZ a neze

Ezen írás a Zen,
ezen a Zen üzen.

la!rá ta!rá°
.avllá% la!!rá
,la!!rá% ta!rÁ
.avllá la!rá% s

Szárnyat árnyal
árnnyal szállva.
Árnyat szárnnyal,
s szárnyal állva.

a tnallilE
,wonoq a ,roq
wa' watdaraM
.wonokor a

Elillant a
kor, a konok,
Maradtak csak
a rokonok.

roq a tlov sőH
.eső ősle
,rokka tlov sŐ
.es ő bbőséq

Hős volt a kor
első őse.
Ős volt akkor,
később ő se.

Yxy
né wo"av iQ
xnálatlá"e
x...né wo"aV
x...nálat "aV
:golod "aN
Xwo"av nÉ
nabávah netsipan .233334555567 ,tsepsiQ

„?”
Ki vagyok én
egyáltalán?
Vagyok én...?
Vagy talán...?
Nagy dolog:
Én vagyok!

Kispest, 1995. március - június

11 wákropi°

Sziporkák 2

:ttezektevöq "oh ,modnomlE
.tezeq tevöq a ttosom tnim
,ttezektev ő wa' lénsédrüF
.tezeq ,tevöq ő avsomgem

Elmondom, hogy következett:
mint mosott a követ kezet.
Fürdésnél csak ő vetkezett,
megmosva ő követ, kezet.

:meret a %éq rám nabmazáH
.meret sagát géle %el "í
meret 'lömü" wos nebmetreQ
.meret tti rám %ő za ah ,djam

Házamban már kész a terem:
így lesz elég tágas terem.
Kertemben sok gyümölcs terem
majd, ha az ősz már itt terem.

,tete re%"én amamsiq A
.ttetere% "í si nabbároq
,ttet e re%!éq men arámá°
.tetere% a wi%tál lőbbe

A kismama négyszer etet,
korábban is így szeretett.
Számára nem kényszer e tett,
ebből látszik a szeretet.

tevöq ókal nabknuzáh A
,tevöq pé% "e matjar ttotál
.tevöq not+of nátza tréze

A házunkban lakó követ
látott rajtam egy szép követ,
ezért aztán folyton követ.

,tezeq déges a ttotjú! meN
:ttezekdéges wansám levim
.tezekdéges ő avtjú! "í

Nem nyújtott a segéd kezet,
mivel másnak segédkezett:
így nyújtva ő segédkezet.

:sázokaros a tlov naltó°
.sázokaró% a ttel naltós
,ól ,atnih :nerétó%táJ
.ól a tnih takó"ob siq s
,ól a tni _ YXhém siq ,le jllá°y
.ólatnih a wizú'úb

Szótlan volt a sorakozás:
sótlan lett a szórakozás.
Játszótéren: hinta, ló,
s kis bogyókat hint a ló.
„Szállj el, kis méh!” – int a ló,
búcsúzik a hintaló.

:wonáb ah ,timalaV
.wonábah tnűtle za

Valamit, ha bánok:
az eltűnt habánok.

wetser watlov meN
wetsereklef sé
.wetset révöt%ö

Nem voltak restek
és felkerestek
ösztövér testek.

nabávah a!adlöf .233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1995. szeptember 10-14.

111 wákropi°
azah ramah "ávnoh nozzoH
Xwórájazah abkotázah
azah a víh laviazaH
.wórávazah saifazah s
,ebrög ebröq a tlüreq "Ú
.ebröq ebrög matlozjar "oh
,ebröq-ebröq matzúh "ohA
.ebrög ebrög tlürekis "ú

Sziporkák 3

Hozzon honvágy hamar haza
hazátokba hazajárók!
Hazaival hív a haza
s hazafias hazavárók.
Úgy került a körbe görbe,
hogy rajzoltam görbe körbe.
Ahogy húztam körbe-körbe,
úgy sikerült görbe görbe.

,jéq es ,mörö es ne"el eN
+éges a "oh ,ajtál rokim?
,+éke' menah ,ge%%ö "an men
X+ékes ne"el esézré wa'

Ne legyen se öröm, se kéj,
'mikor látja, hogy a segély
nem nagy összeg, hanem csekély,
csak érzése legyen sekély!

:wárka' iaidni za wóJ
.wár wa' %el men erdébe "í

Jók az indiai csakrák:
így ebédre nem lesz csak rák.

,wórí pap a tto wozA
,worípap wulán wannav
.wórip a pakgem te+em?

Azok ott a pap írók,
vannak náluk papírok,
'melyet megkap a pirók.

,ű! tredneq wa' pan %égE
.ű! enneb ne"el en "oh

Egész nap csak kendert nyű,
hogy ne legyen benne nyű.

,%é regnet ado lleq meN
.%éregnet rebme za ah

Nem kell oda tenger ész,
ha az ember tengerész.

:t%ere za attotívaJ
.t%ere men ahos ébböt
XwotáttagllaH
,wotlápaq aH
,wotlápalaq
:wotáttahllah
wotápa wlah
.wotár tagllah
nabávah őtevgam .233334555567 ,tsepsiQ

Javította az ereszt:
többé soha nem ereszt.
Hallgattátok!
Ha kapáltok,
kalapáltok,
hallhattátok:
halk apátok
hallgat rátok.

Kispest, 1995. október 6-10.

1111 wákropi°
Xrávretéptne° ,delev netsI
.ráv retéP tne° rám temegne
,lavól bar a tő ettivlE
,lavól bara "e gidepgém
.lavólbar a aráklálat

Sziporkák 4

Isten veled, Szentpétervár!
engemet már Szent Péter vár.
Elvitte őt a rab lóval,
mégpedig egy arab lóval,
találkára a rablóval.

,ebdnertenem eb atrí tzA
Xebdner tenemeb ne"el _ :"oh

Azt írta be menetrendbe,
hogy: – legyen bemenet rendbe!

,sélü ,pelet :nednim tti naV
.sélüpelet men gém lőtte

Van itt minden: telep, ülés,
ettől még nem település.

,arlad a idnaB ttotjú"áR
.arladaid tto"áv levim
,nep+eS tlé%eb mekjeS
.metjes ,tlé%eb nep+es
,nep+es tlé%eb lőrtjeS
.metjes nednim itjes
XtállE dré'íD
.tálle tréze s
ttőle cnáT
.deréklef
nebzöq cnáT
.derékel
nátu cnáT
,derékle
azah djaM
.derésíq
:weséq aH
,wesév am
we%éq ah
.weséq a
nabávah őtevgam .233334555567 ,a'araregÉ

Rágyújtott Bandi a dalra,
mivel vágyott diadalra.
Sejkem beszélt Selypen,
selypen beszélt, sejtem.
Sejtről beszélt selypen,
sejti minden sejtem.
Dícsérd Ellát!
s ezért ellát.
Tánc előtt
felkéred.
Tánc közben
lekéred.
Tánc után
elkéred,
Majd haza
kíséred.
Ha kések:
ma vések,
ha készek
a kések.

Égeraracsa, 1995. október 16-19.

2 wákropi°
:ttelleq iken ,meken wa'meN
,telekiq enneb ,%avat a
.ttelle wiken gem néhet a
,sene"e lab a ed ,men bboJ
,sene"elab a tnim ,ze bboj
.sene"e lab a nöj lórbboj s

Sziporkák 5

Nemcsak nekem, neki kellett:
a tavasz, benne kikelet,
a tehén meg nekik ellett.
Jobb nem, de a bal egyenes,
jobb ez, mint a balegyenes,
s jobbról jön a bal egyenes.

,tezeq elef avgud ebzűT
,tezeq e lef "ú rám astrat
Xtezekelef a assál "oh

Tűzbe dugva fele kezet,
tartsa már úgy fel e kezet,
hogy lássa a felekezet!

tezeq e lü"iri izéN
,tezekelü" imolpmet a
.ttezekelü" tneb ,tto +ema

Nézi irigyül e kezet
a templomi gyülekezet,
amely ott, bent gyülekezett.

,ar'á palaq a lürekleF
.ar'ápalaq a zén mes ár s
,wo%á za :wopala ódroH
.wo%á za :wopala/ráq s

Felkerül a kalap ácsra,
s rá sem néz a kalapácsra.
Hordó alapok: az ászok,
s kártyalapok: az ászok.

le pel regnet a rok+ágaD
.lepel def men tima ,si tza

Dagálykor a tenger lep el
azt is, amit nem fed lepel.

,le t%il a tto"of trézA
,lett%iL ttozoklálat trem
.lett%il tláni' tsátnár iq?

Azért fogyott a liszt el,
mert találkozott Liszttel,
'ki rántást csinált liszttel.

, Yiy regnet a nebtezüF
.iregnet ettölüröq
,merégígeM
;melégem ah
,melémer sé
.merégem "oh
nabávah őtevgam .233334555567 ,a'araregÉ

Füzetben a tenger „i” ,
körülötte tengeri.
Megígérem,
ha megélem;
és remélem,
hogy megérem.

Égeraracsa, 1995. október 27-29.

12 wákropi°
,ze ní% men ah ,sám im rokkA
Xzzení% menah ,jlozjar wa' en
,náfla' go'a' sólta' ak'a~
.nátnifala' ti'a' ajla' s
,ví% a sőre trem ,ajríbiQ
.ví% erllem ah ,tötsüf!áhod
:morájlüröq tnima ,motáL
.moráj lüröq aka! a nav

Sziporkák 6

Akkor mi más, ha nem szín ez,
ne csak rajzolj, hanem színezz!
Csacska csatlós csacsog csalfán,
s csalja csacsit csalafintán.
Kibírja, mert erős a szív,
dohányfüstöt, ha mellre szív.
Látom, amint körüljárom:
van a nyaka körül járom.

:dneq ,ajtahllah ,motí!árI
Xdneq arra en rám tní% a tze _

Irányítom, hallhatja, kend:
– ezt a színt már ne arra kend!

,atsor sotsor daksor notsoR
.akkor tnakkor adnor tnappor s

Roston roskad rostos rosta,
s roppant ronda rokkant rokka.

,nabrotnif a nav enneB
.nabrot nnif gém tlov mesos

Benne van a fintorban,
sosem volt még finn torban.

,tsü ze trem ,nebbe tehzőF
.tsüze trem ,si sekétré

Főzhet ebben, mert ez üst,
értékes is, mert ezüst.

,rá tsum ttellem rá rob A
.rátsum ttellem %ábloq a

A bor ár mellett must ár,
a kolbász mellett mustár.

,ő leme takasav "aN
.őleme "e tnim ,na+o
,inat+ús asátímá°
.inatjús traka le++em?
Yxláttiy :"oh ,né medréQ
.llá tti iq? ,lóti=óJ
Xmá rev máreV
nabávah te%é!e .233334555567 ,a'araregÉ

Nagy vasakat emel ő,
olyan, mint egy emelő.
Számítása súlytani,
'mellyel akart sújtani.
Kérdem én, hogy: „ittál?”
Józsitól, 'ki itt áll.
Verám ver ám!

Égeraracsa, 1995. november 17-20.

112 wákropi°
,le +é%ev wos a wilúm rokkA
,le++é%ev a wnüzénebme% ah
.lej+é%ev a winűtlef rokim?

Sziporkák 7

Akkor múlik a sok veszély el,
ha szembenézünk a veszéllyel,
'mikor feltűnik a veszélyjel.

,izűf ebűt ttellem zűf A
.izűt ebűf ttellem zűt a s
,izűtebiq tegevö% A
.izűt eb-iq gem tól%áz a s

A fűz mellett tűbe fűzi,
s a tűz mellett fűbe tűzi.
A szöveget kibetűzi,
s a zászlót meg ki-be tűzi.

ttel ósopat tavah ssirf A
,ttel óslotu za nabros a
.ttelós a tlü%ékle erim?

A friss havat taposó lett
a sorban az utolsó lett,
'mire elkészült a sólett.

,were" enef a e"e ttO
,were" e nef rokima ed
.were"enef "oh ,i%ih tza

Ott egye a fene gyerek,
de amikor fen e gyerek,
azt hiszi, hogy fenegyerek.

:tló% ado ,tlo tezüt iQ?
. YtlO za tto ,teziv tahiy
,tlo tajmo% ika ,nav "Í
.tlo ebröq sovro za gím?

'Ki tüzet olt, oda szólt:
„ihat vizet, ott az Olt” .
Így van, aki szomjat olt,
'míg az orvos körbe olt.

,tráv-welE za wützéngeM
tráv welE teknim loha
.trávkel e atdatá sé

Megnéztük az Elek-várt,
ahol minket Elek várt
és átadta e lekvárt.

,+avat rám matdnom ro%koS
Xjav ,atráM ,nohtto ne"el
,letE réq inne "oh ,tló°
.leteréq megne "oh sé
topap ttopa~
.tto ,paq tto wa'
,tto pap topa~
.ttopaq ,tto wa'
nabávah te%é!e .233334555567 ,tsepsiQ

Sokszor mondtam már tavaly,
legyen otthon, Márta, vaj!
Szólt, hogy enni kér Etel,
és hogy engem kéretel.
Csapott papot
csak ott kap, ott.
Csapot pap ott,
csak ott, kapott.

Kispest, 1995. november 28-30.

1112 wákropi°
,ót rám zív "an a za arrA
,ótrám ebzív a tze ajtál
,ó trám ebzív takáhur iq?
.ótrá ma+of a "oh ,ajdut s

Sziporkák 8

Arra az a nagy víz már tó,
látja ezt a vízbe mártó,
'ki ruhákat vízbe márt ó,
s tudja, hogy a folyam ártó.

,lemír mes srev "e :mattálgeM
Xlemmír mesrev táh mattálle

Megláttam: egy vers sem rímel,
elláttam hát versem rímmel!

,matráj la%%ub ,mabál a tjáF
.matllá la%%ubmab ,báltízem s

Fájt a lábam, busszal jártam,
s mezítláb, bambusszal álltam.

,wötsü za néjef ttel ttozpa~
.wötsü za wetletgem erim?

Csapzott lett fején az üstök,
'mire megteltek az üstök.

xnojav ődef e-nav nojaV

Vajon van-e fedő vajon?

,"él a ne"el deven A
X"él a ,et ,"él ,nedivör
"él a teven ttopaq "Í
."él a ne"el a tdagar sé

A neved legyen a légy,
röviden, légy, te, a légy!
Így kapott nevet a légy
és ragadt a legyen a légy.

,!ál a tza gém atdnomlE
.!álat za gém arámá%

Elmondta még azt a lány,
számára még az talány.

nepéq e péq téq A
.nepé tlov sepéq rám
neppékke péq téq A
.neppé ttel sepéq "í
,wetselle tnednim woS
.wetsele ttőleim
,a!a lábaiq ?"oH
.a!aláb a iq "oh
,metrű% nőrű% trú°
.nebrű% tokru% trű%
nabávah getegref .1233334555567 ,tsepsiQ

A két kép e képen
már képes volt épen.
A két kép ekképpen
így képes lett éppen.
Sok mindent ellestek,
mielőtt elestek.
Hogy' kiabál anya,
hogy ki a bálanya.
Szúrt szűrőn szűrtem,
szűrt szurkot szűrben.
Kispest, 1996. január 10-12.

11112 wákropi°
,ttetré siq a ,men gém "an A
,ttetrés ika ,tlov ő men "oh
.tetrésíq a agam menah
,ttet résíq "ú totalodnoG
.ttetrésíq rám ikalav ah
,loros ah djam ,tuj ebé%E
.lórós a ttezekdelefle
,lórros a djam tuj ebé%E
.ló ros a za ,evdelefle
,náramataq "e netti zE
.má ram _ ataQ _ őn "e ne+em?

Sziporkák 9

A nagy még nem, a kis értett,
hogy nem ő volt, aki sértett,
hanem maga a kísértet.
Gondolatot úgy kísér tett,
ha valaki már kísértett.
Eszébe jut, majd ha sorol,
elfeledkezett a sóról.
Eszébe jut majd a sorról,
elfeledve, az a sor ól.
Ez itten egy katamarán,
'melyen egy nő – Kata – mar ám.

,wkal a s wétsef a ttölmöiQ
.walas a tza attieb sé

Kiömlött a festék s a lakk,
és beitta azt a salak.

,ná% a nav nabrátahuR
,má% a llá men eb gidda s
,ná% men gem ikalav gím?
.má% a tti :ajtláv men iq s

Ruhatárban van a szán,
s addig be nem áll a szám,
'míg valaki meg nem szán,
s ki nem váltja: itt a szám.

,tniq %el bboj "oh ,ttötnöd "Ú
,tníq wos a ajtál men trem
,tni nniq tto nátza tréze
.tniniq a etteveb "oh
,lú! ávoh ,tza ajtál meN
,lu!okla nassal levim
,lú! i'iq a nöj erim?
.lu!okel elüf wen+em?
,dah a rám nöJ Xmassál ddaH
.ddahleddah a widődzeq s
xtepél tto paQ
.ttepél s ttopaQ
nabávah getegref .1233334555567 ,tsepsiQ

Úgy döntött, hogy jobb lesz kint,
mert nem látja a sok kínt,
ezért aztán ott kinn int,
hogy bevette a kinint.
Nem látja azt, hová nyúl,
mivel lassan alkonyul,
'mire jön a kicsi nyúl,
'melynek füle lekonyul.
Hadd lássam! Jön már a had,
s kezdődik a haddelhadd.
Kap ott lépet?
Kapott s lépett.

Kispest, 1996. január 22-25.

3 wákropi°
,ttogól-ttegíl +em? ,nebgni zA
,ttogóm-ttogó roksálábórp
,tto gól +ema ,nájréllag "oh
xttogól tréim anréc wos a

Sziporkák 10

Az ingben, 'mely lígett-lógott,
próbáláskor ógott-mógott,
hogy gallérján, amely lóg ott,
a sok cérna miért lógott?

,avdagargem tágam ,agaM
;téágam a atpakgem
avdagatgem tágamagam
.téágam a atdagem

Maga, magát megragadva,
megkapta a magáét;
magamagát megtagadva
megadta a magáét.

,molá radab wa' metnire°
,molárad abkoká= tze "oh
.mólárad a bboj men levim

Szerintem csak badar álom,
hogy ezt zsákokba darálom,
mivel nem jobb a darálóm.

,de%e nazój a rám tnemlE
xde%e lunaltasom tze "oh

Elment már a józan eszed,
hogy ezt mosatlanul eszed?

,ló ,tág :notú llá ebt%ereQ
.lotág not+of nabmátés sé

Keresztbe áll úton: gát, ól,
és sétámban folyton gátol.

,!émer e !émetétój aH
.!émere!őf ah ,jab mes za

Ha jótétemény e remény,
az sem baj, ha főnyeremény.

,nesebes %ráv men ah ,bboJ
Xnesebes tsovro ssereq

Jobb, ha nem vársz sebesen,
keress orvost sebesen!

neletgév lüneletdéV
.neltelév lüneletgév
xtege%léf a tza dotáL
.tege% léf "e treveb ráM
,lekél "í :lleq wél A
.lekkél a lleq él trem
,dapat ikalav aH
.dap a tti wanna "ú
nabávah ótnobgéj .1233334555567 ,tsepsiQ

Védtelenül végtelen
végtelenül véletlen.
Látod azt a félszeget?
Már bevert egy fél szeget.
A lék kell: így lékel,
mert lé kell a lékkel.
Ha valaki tapad,
úgy annak itt a pad.

Kispest, 1996. február 10-12.

13 wákropi°
,le++étniket etlésemlE
,lejjé tniq et "av tréza "oh
,lejjé tniketdár dloh a trem
.lejjé za %láv é””e "í sé

Sziporkák 11

Elmesélte tekintéllyel,
hogy azért vagy te kint éjjel,
mert a hold rádtekint éjjel,
és így eggyé válsz az éjjel.

,ajdnorop a pé% abáiH
,ajtnorle wa' temepéq a
,a/norop a lláado ah
.a"norrop a nebézeq trem

Hiába szép a porondja,
a képemet csak elrontja,
ha odaáll a porontya,
mert kezében a porrongya.

,teven noza wa' iknedniM
:teve teven ttopaq tnékim
,teven a tze atpaq rokkA
.tteve tóid "e rokima

Mindenki csak azon nevet,
miként kapott nevet evet:
Akkor kapta ezt a nevet,
amikor egy diót evett.

,ajápi pé% rebme!ágiC
.ajápip a lóbájá% gól

Cigányember szép ipája,
lóg szájából a pipája.

,a+ág a dnom tú'úb nassaL
.a+ágad zív rám ileme

Lassan búcsút mond a gálya,
emeli már víz dagálya.

:levűm tim tsom were" a zE
.levűm tékdnim tdala%le rám

Ez a gyerek most mit művel:
már elszaladt mindkét művel.

,ebzöq tló% men iknes ,ttel dne~
.ebzöq-siraH a avlátés
:lat%akereq a itnödlE
.latt%aq udnih "e nejdzeq tim
,tahtlo le++em? ,lezzív A
,tahdlo si lef tnednim wos
.tadlo %el "í előleb s
,ví% apu' rebme za zE
.ví %apu' "e ettelef
nabávah netsipan .1233334555567 ,a'araregÉ

Csend lett, senki nem szólt közbe,
sétálva a Haris-közbe.
Eldönti a kerekasztal:
mit kezdjen egy hindu kaszttal.
A vízzel, 'mellyel olthat,
sok mindent fel is oldhat,
s belőle így lesz oldat.
Ez az ember csupa szív,
felette egy csupasz ív.

Égeraracsa, 1996. június 28-30.

113 wákropi°
xrám lakkallot ttedeksereQ
Xrámlaq a tto rokka ,men aH
,t+ús a tza ilemelef aH
.tjús abrop a tekebböt za
,tto tahpaq tim "oh ,atduT
.totah paq tim "oh ,si tza
,ttotah ,paq si tsám "oh ,zA
.ttotahpaq si tsám lügév

Sziporkák 12

Kereskedett tollakkal már?
Ha nem, akkor ott a kalmár!
Ha felemeli azt a súlyt,
az többeket a porba sújt.
Tudta, hogy mit kaphat ott,
azt is, hogy mit kap hatot.
Az, hogy mást is kap, hatott,
végül mást is kaphatott.

,wótalum a wanti!iQ
,wótatum a wizlej ah
.wottalum a wennemeb s
,wotatum ávoha ,tneB
.wótalum a wenlü tto

Kinyitnak a mulatók,
ha jelzik a mutatók,
s bemennek a mulattok.
Bent, ahová mutatok,
ott ülnek a mulatók.

xarokke za arokkeM
xarokke "av arokkA
,arrokke dántahdut ráM
.arokke za arokka "oh

Mekkora az ekkora?
Akkora vagy ekkora?
Már tudhatnád ekkorra,
hogy akkora az ekkora.

arópaq ze nöj rokkA
,aró panloh %el "ú sé
aró paq tótatum ah
.arópan a %el %éq sé

Akkor jön ez kapóra
és úgy lesz holnap óra,
ha mutatót kap óra
és kész lesz a napóra.

:lejrep e atdnom tzA
,lej rep e éika _
.lej-repe za éza

Azt mondta e perjel:
– akié e per jel,
azé az eper-jel.

,arúb a nöj űreD
arúb a wil!éf ah
.arubmat a ló% sé
,tértéh wa' jde!röG
Xtér téh %el deit s
nabávah sádlá .1233334555567 ,a'araregÉ

Derű jön a búra,
ha fénylik a búra
és szól a tambura.
Görnyedj csak hétrét,
s tied lesz hét rét!

Égeraracsa, 1996. július 22-24.

1113 wákropi°
:levvdeq tedner nebűf a gáV
.levdeq tedner iq? ,za gáv "í
:ledner tevdeq ika ,ráj lóJ
.leddner tevdeq a ajpakgem
,ajgof wu+gof to+gof sa!rá°
.a+gof wu+gof +ogof a "í
,agof wu+gof a ár wisáV
.a+gof wu+gof agof a sé
,a+ba% siq ój a ze évÖ
,ajba%iq tsom toká= a +em?
.ajbaz siq %el wanávol "í

Sziporkák 13
Vág a fűben rendet kedvvel:
így vág az, 'ki rendet kedvel.
Jól jár, aki kedvet rendel:
megkapja a kedvet renddel.
Szárnyas foglyot foglyuk fogja,
így a fogoly foglyuk foglya.
Vásik rá a foglyuk foga,
és a foga foglyuk foglya.
Övé ez a jó kis szablya,
'mely a zsákot most kiszabja,
így lovának lesz kis zabja.

,lleq inráv ,gam a nebdlöF
lekiq sé wizárí' gím?
.leq sordof előleb %el s

Földben a mag, várni kell,
'míg csírázik és kikel
s lesz belőle fodros kel.

,ó :jahós neletnéknÖ
ój ahos gém tlov men trem
.ójah óslotugel a

Önkéntelen sóhaj: ó,
mert nem volt még soha jó
a legutolsó hajó.

:neletrih ttodnom timA
.neletríh ,neletkedré
,%ér űf a rám tti zE
.%érűf a ajgof men
:metré tsom wa~
,metré ttet tim?
.metré ávoh s
,ddev sé dráV
,ddet sé dsál
,dnof sé ddiv
Xddnom sé ddih
nabávah ré!eq jú .1233334555567 ,a'araregÉ

Amit mondott hirtelen:
érdektelen, hírtelen.
Ez itt már a fű rész,
nem fogja a fűrész.
Csak most értem:
'mit tett értem,
s hová értem.
Várd és vedd,
lásd és tedd,
vidd és fond,
hidd és mondd!

Égeraracsa, 1996. augusztus 4-8.

11113 wákropi°
,wí~ a %évebdöq rám nablovát a e%%eM
,wí' a nabótratlah ,nezív a lu!okla
,wí' "e ótahtál gém lóbtraplút a ed
.wki' atteragic a negéts wil=árap sé
,épáT a tnim ,nebgészöq +O
,étáq si"av ,sáríőle
,étáM a dut lőbjef tima
.épáq a bboj lénkke' a "oh
:sagof si men ,nav za sédréQ
xsagof rám "av ,gém ze őllüs _

Sziporkák 14

Messze a távolban már ködbevész a Csík,
alkonyul a vízen, haltartóban a csík,
de a túlpartból még látható egy csík,
és parázslik stégen a cigaretta csikk.
Oly községben, mint a Tápé,
előírás, vagyis káté,
amit fejből tud a Máté,
hogy a csekknél jobb a kápé.
Kérdés az van, nem is fogas:
– süllő ez még, vagy már fogas?

,tegéb wöröt "e matdi%geM
.tegéb not+of ajákrib trem

Megszidtam egy török béget,
mert birkája folyton béget.

,náq :lab a za tzöq worátaT
.náklaB a igetter téven

Tatárok közt az a bal: kán,
nevét rettegi a Balkán.

_ silátnem e _ máinéigiH
.silátneme müdnof ttaim
.ardíh tehem men ardih "E

Higiéniám – e mentális –
miatt fondüm ementális.
Egy hidra nem mehet hídra.

,let%ereq ika ,pap A
:lett%ereq a nebézeq
_ le t%ere _ wettehemley
YXle t%ere za ddegne ed

A pap, aki keresztel,
kezében a kereszttel:
„elmehettek – ereszt el –
de engedd az ereszt el!”

őf navtah lőle ősE
,őf a za sé ,tdala%eb
.őf sá+ug arkumá% "oh

Eső elől hatvan fő
beszaladt, és az a fő,
hogy számukra gulyás fő.

xajár a rám ttőfgeM
ajára rám pangeT
.ajár arám tlodnog
nabávah ré!eq jú .1233334555567 ,a'araregÉ

Megfőtt már a rája?
Tegnap már arája
gondolt mára rája.

Égeraracsa, 1996. augusztus 10-11.

23 wákropi°

Sziporkák 15

,atrop t%arap tto zA XezzéN
,atrop ne'nin lántarájeb
.atropitel akib "e trem

Nézze! Az ott paraszt porta,
bejáratnál nincsen porta,
mert egy bika letiporta.

,lozá nobab gem nósrob aH
.lozánobabgem ne%ége

Ha borsón meg babon ázol,
egészen megbabonázol.

,ttodózokti% nó//i% a//i°
.tto"ahení% etni% ení%

Szittya szittyón szitkozódott,
színe szinte színehagyott.

,t-Yey sereq nabádmo! iQ?
,ttesereq "oh ,inezü
:tesereq a tnűtle trem
.ttesereq a ettivle

'Ki nyomdában keres „e”-t,
üzeni, hogy keresett,
mert eltűnt a kereset:
elvitte a keresett.

,tágráps a ajtnárgem aH
,tág ráp sé laf a lődel
.tágráps a itehzőf "í

Ha megrántja a spárgát,
ledől a fal és pár gát,
így főzheti a spárgát.

:tánoroq a wéttetiQ
,tá noroq "e itehzén
.tánoroq etré da ah

Kitették a koronát:
nézheti egy koron át,
ha ad érte koronát.

,láedi za tehel meN
.lláedi méle ika

Nem lehet az ideál,
aki elém ideáll.

,ópol a tza atdut lóJ
.ópol a nebécnip "oh
,atiZ siq a nöj ttO
,ati% siq tnim ,ejef
.attí%iq pan a trem
,löle megnE
lőle ima
.löle wotuf
nabávah a!adlöf .1233334555567 ,a'araregÉ

Jól tudta azt a lopó,
hogy pincében a lopó.
Ott jön a kis Zita,
feje, mint kis szita,
mert a nap kiszítta.
Engem elöl,
ami elől
futok elöl.

Égeraracsa, 1996. szeptember 8-10.

123 wákropi°
:wörö ttel men mevdekój A
,wöröt a za ttotna%%oblef
.wöröt-wozúz nátza tréze
,le treket tti iq? ,atdnoM
.le treq a gém tleq men "oh
,letreq tti "oh ,tte+ehA
Xlettreq a wézzoklalgof
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A jókedvem nem lett örök:
felbosszantott az a török,
ezért aztán zúzok-török.
Mondta, 'ki itt tekert el,
hogy nem kelt még a kert el.
Ahelyett, hogy itt kertel,
foglalkozzék a kerttel!

,tő le zib ,ánravazlE
.ttől erim "oh ,ándut ah
ttőle rű' a tsom llá ttO
.ttőlle tekima ,lazza

Elzavarná, biz el őt,
ha tudná, hogy mire lőtt.
Ott áll most a csűr előtt
azzal, amiket ellőtt.

:ósavlo sajá! Xle ddiH
,ó savlo te+em? ,za v!öq
.ósavlo nebézeq 'nin

Hidd el! nyájas olvasó:
könyv az, 'melyet olvas ó,
nincs kezében olvasó.

,ővöj a nebzöq ajtáL
,őv :őj tto ika za "oh
.ővöj a évö "oh sé
,%rem géle dennebet naV
x%rem teziv tte+eh rob "oh
,lü %ő noját a tniQ
.lü%ő ikalav tneb
lü %ő "e nodap A
.lü% ő men "oh ,lürö sé
,atgu! wa' %el rokkA
,atgu!pan a nöj ah
.atgu! a nebézeq sé
,tlü dár sádógga zA
.tlűdár lótsáhur "oh
nabávah a!adlöf .1233334555567 ,a'araregÉ

Látja közben a jövő,
hogy az aki ott jő: vő,
és hogy övé a jövő.
Van tebenned elég mersz,
hogy bor helyett vizet mersz?
Kint a tájon ősz ül,
bent valaki őszül.
A padon egy ősz ül
és örül, hogy nem ő szül.
Akkor lesz csak nyugta,
ha jön a napnyugta,
és kezében a nyugta.
Az aggódás rád ült,
hogy ruhástól rádűlt.
Égeraracsa, 1996. szeptember 26-28.

1123 wákropi°
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,tógrofarpan norá! mattáL
.ttogrof arpan lórpan tnima

Láttam nyáron napraforgót,
amint napról napra forgott.

,abmur gevü "e wnujdagoF
.abmur sro" a cnát e tti "oh

Fogadjunk egy üveg rumba,
hogy itt e tánc a gyors rumba.

,le tröt té%é' tacut "e aM
.lettröt a tlugodlob men trem
,ól %orop a tatgáv ttO
,ól%orop a lü atjar
,ól%o rop a ettögöm
.ol%O rop apu' ttel "í
:lótámraq a moráv tzA
lótám raq a nojlolad
.lótámraq sas a bbe%%em
:a lodnog erzív a ráM
.alodnog ttotíjúlef

Ma egy tucat csészét tört el,
mert nem boldogult a törttel.
Ott vágtat a porosz ló,
rajta ül a poroszló,
mögötte a por oszló,
így lett csupa por Oslo.
Azt várom a karmától:
daloljon a kar mától
messzebb a sas karmától.
Már a vízre gondol a:
felújított gondola.

,metevgem "oh ,modnom meN
.mettevgem tza nátuim

Nem mondom, hogy megvetem,
miután azt megvettem.

:telelef a ár tlov zA
.ttel elef ,návtil elef

Az volt rá a felelet:
fele litván, fele lett.

,!álat rí za ne"eL
.!ál a trí lőrima
,!ál ,atrí úif meN
.!ál a tri te"el "oh
:wetré tnednim rám tsoM
.wetrét aróvogu!
.roq %%or a nöj roq%%oR
nabávah te%é!e .1233334555567 ,a'araregÉ

Legyen az ír talány,
amiről írt a lány.
Nem fiú írta, lány,
hogy legyet irt a lány.
Most már mindent értek:
nyugovóra tértek.
Rosszkor jön a rossz kor.

Égeraracsa, 1996. november 11.

11123 wákropi°
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,ságarafaf tnim ,epéq A
.sá"ar menah ,amis men ed

A képe, mint fafaragás,
de nem sima, hanem ragyás.

,nére!et a tto%tálgeM
.nére!e! a tto%táj "oh
,mére!le tre%gnah a "oH
.mére!e! ttel si meken

Meglátszott a tenyerén,
hogy játszott a nyenyerén.
Hogy a hangszert elnyerém,
nekem is lett nyenyerém.

.tréd a jah a etdeflE
,tré dajah a ti!!emA
.trédajah a %paq ti!!a
,lukukgem djam rebme zA
.lukirukuq nognah +o
,őllÜ -wü , -wü lezöq zehtseP
.őllüküQ a tnim ,bbelezöq
níq a loha ,+eh a zA
.ni/ukuQ za ,winű%gem
x"av %%or "av óJ
X ttenidim a ttel im ,iN
,ttovi mápap A
.ttevI mámam a
,ttodi% mápap A
.tteviq mámam a
,ttotíti' mápaP
.ttetiq anátu
,ttotíkis mámaM
.tteliq anátu
,ttotíkalatÁ
xttel im nátuza
,ttovi mápap A
.tteve mámam a
nabávah getegref .11233334555567 ,tsepsiQ

Elfedte a haj a dért.
Amennyit a hajad ért,
annyit kapsz a hajadért.
Az ember majd megkukul,
oly hangon kukurikul.
Pesthez közel ük- , ük- Üllő,
közelebb, mint a Küküllő.
Az a hely, ahol a kín
megszűnik, az Kukutyin.
Jó vagy rossz vagy?
Ni, mi lett a midinett !
A papám ivott,
a mamám Ivett.
A papám szidott,
a mamám kivett.
Papám csitított,
utána kitett.
Mamám sikított,
utána kilett.
Átalakított,
azután mi lett?
A papám ivott,
a mamám evett.

Kispest, 1997. január 1.

111123 wákropi°
,épanaq a rotúbőlÜ
.élparap a ő!rese za
,éráluko gevüme% A
.édámop a ecifecneq
,ildánomraq tele%adroB
.ildárimug :gem i'oq a
,ségrüs a "an nebődre zA
.ségrüd a ze :ló% sakakdjaf
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Ülőbútor a kanapé,
az esernyő a paraplé.
A szemüveg okuláré,
kencefice a pomádé.
Bordaszelet karmonádli,
a kocsi meg: gumirádli.
Az erdőben nagy a sürgés,
fajdkakas szól: ez a dürgés.

,anór a ze gásat%up "aN
.anór tatu :avlátés tti

Nagy pusztaság ez a róna,
itt sétálva: utat róna.

Xőle dner a rám nojllÁ
,őledner a nav tti trem
.ő ledner gitse loha

Álljon már a rend elő!
mert itt van a rendelő,
ahol estig rendel ő.

,!ál i=paq a rám ttöjgeM
.!ális si eklel weniq?

Megjött már a kapzsi lány,
'kinek lelke is silány.

,traq i'iq ő tlökörÖ
.traki'iq takos le++em?
ógnob-ógno`
,ógnobi= sé
óló% nepé%
.ógnod irid
lozjar timA
,mokábmoká
tréze djam %el
.monáb-moná%
a rám ajllaH
:elüf elü%
a lekené
.elümelüf
nabávah ótobgéj .11233334555567 ,tsepsiQ

Örökölt ő kicsi kart,
'mellyel sokat kicsikart.
Zsongó-bongó
és zsibongó,
szépen szóló
diri dongó.
Amit rajzol
ákombákom,
lesz majd ezért
szánom-bánom.
Hallja már a
szüle füle:
énekel a
fülemüle.

Kispest, 1997. február 9.

33 wákropi°
,tto-tti zalaf ikalav aH
,tto tízalgem tálgét téq-"e s
.ttotízal "oh ,itnelej men
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Ha valaki falaz itt-ott,
s egy-két téglát meglazít ott,
nem jelenti, hogy lazított.

,a+ós a ttel etpelréheF
.ajós regnet etpelle trem

Fehérlepte lett a sólya,
mert ellepte tenger sója.

,akór a paq eréjef tiM?
.akórap wa' ,sám tehel men

'Mit fejére kap a róka,
nem lehet más, csak paróka.

, _ wkuh _ modnom nebzöq sálku~
.wkU :even ,gészöq "e nav
wujdut men neűre%"E
.wkufkumku inlálatgem
, Yty ilezöq a táh nav loHy
Yxtti lezöq "av ,tto bbe%%em
,tile-zöq a izedréq _
.tílezöq si rokima
,tló% arra "av tnemadO
.tlo%ara arra rokim?
:tló% ara za ,őv a meN
YXtlozaraP a dajlán%ahy
,sá melef wibboj a wa~
,sám elef a wenne "í
.sámelef táh ttel tréze
,őtetléf a metteleF
ő tetlé attala sé
.őtetlé +ema ,lezzív
,za rá% a nogáriV
,zará% ah ,te+ema
.zará %ih ,tahgável
nabávah ótnobgéj .11233334555567 ,tsepsiQ

Csuklás közben mondom – hukk – ,
van egy község, neve: Ukk.
Egyszerűen nem tudjuk
megtalálni ukmukfukk.
„Hol van hát a közeli „t” ,
messzebb ott, vagy közel itt?”
– kérdezi a köz-elit,
amikor is közelít.
Odament vagy arra szólt,
'mikor arra araszolt.
Nem a vő, az ara szólt:
„használjad a Parasolt!”
Csak a jobbik felem ás,
így ennek a fele más,
ezért lett hát felemás.
Felettem a féltető,
és alatta éltet ő
vízzel, amely éltető.
Virágon a szár az,
amelyet, ha száraz,
levághat, hisz áraz.

Kispest, 1997. február 16.

133 wákropi°
,tápa labbol-lebbes ttöjiQ
:tápa lazza atvíhado s
,tá pala za rám nöjlüreQy
YXtápal a nav nebézeq ?%ih
,ttozági'lef imalav aH
.ttozági'le wetehel men
,lánráv tto ah ,ennel bbojgeL
XlánráV a ,ttelef őzemréV
,gecib iq "oh ,etzéngeM
,wecibiq a "oh ,attál s
gecibiq wunátu sé
.wecibíb s óknac !áhén
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Kijött sebbel-lobbal apát,
s odahívta azzal apát:
„Kerüljön már az alap át,
hisz' kezében van a lapát!”
Ha valami felcsigázott,
nem lehetek elcsigázott.
Legjobb lenne, ha ott várnál,
Vérmező felett, a Várnál!
Megnézte, hogy ki biceg,
s látta, hogy a kibicek,
és utánuk kibiceg
néhány cankó s bíbicek.

,erő bod a tlov sotnoP
,erőb bod a ttel sotnop
.erőb lút tlürekis men s

Pontos volt a dob őre,
pontos lett a dob bőre,
s nem sikerült túl bőre.

,elevel őlő% wa'meN
,el evel "eh a "em ed
.elev el ebécnip a

Nemcsak szőlő levele,
de megy a hegy leve le,
a pincébe le vele.

,téme% wú/ a za ajtnáB
.téme%kú/ a ajtál ah

Bántja az a tyúk szemét,
ha látja a tyúkszemét.

,taráz tráv a atpakgeM
.taráv tráz a attoti! s

Megkapta a várt zárat,
s nyitotta a zárt várat.

,ól razap a tza ajtáL
.ólrazap ajádzag "oh

Látja azt a pazar ló,
hogy gazdája pazarló.

,mörö wa' rám zA
,möröq "e nav ah
.möröq tehőn loh?
nabávah ótnobgéj .11233334555567 ,tsepsiQ

Az már csak öröm,
ha van egy köröm,
'hol nőhet köröm.
Kispest, 1997. február 28.

1133 wákropi°
,moro ,wéját a %el tétöS
.moroq a ár llá% not+of trem
mor ókariq a ttel trézA
.móróq zará% etekef sé
,moroq a ze ,welé enneB
.morokgerö s -újfi ne+i
,pa'lé' "an +o rebme za zE
,pa' arlat%a wa' ,tívaj men
.pa' a lálat ingöpö' ah
,sá ,láh nebtreq a trem ,trézA
,sáláh tehel ő gém lótta
.sáláh ijé iken nav ?%ih
,tnel ejtreq ő za nav ttO
,tnelej za tnednim iken s
.tnelej a ,tatlúm wa'men
,tto gallab "oh ,rám motáL
,tóg a lab nepéq a "í
.ttogallab s tlé negér iq?
,aob :mérp a nabáka˘
,aobo ló% nebzökim
.aob a nojlocnát "oh
,görög a izén tza wa~
gör őgröp lőr"eh a "oh
.görög sé lárgu tnékim
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Sötét lesz a tájék, orom,
mert folyton száll rá a korom.
Azért lett a kirakó rom
és fekete száraz kóróm.
Benne élek, ez a korom,
ilyen ifjú- s öregkorom.
Ez az ember oly nagy csélcsap,
nem javít, csak asztalra csap,
ha csöpögni talál a csap.
Azért, mert a kertben hál, ás,
attól még ő lehet hálás,
hisz' van neki éji hálás.
Ott van az ő kertje lent,
s neki mindent az jelent,
nemcsak múltat, a jelent.
Látom már, hogy ballag ott,
így a képen bal a gót,
'ki régen élt s ballagott.
Nyakában a prém: boa,
miközben szól oboa,
hogy táncoljon a boa.
Csak azt nézi a görög,
hogy a hegyről pörgő rög
miként ugrál és görög.

,so+ákal ajilappaN
.sojákal ajudnih sé

Nappalija lakályos,
és hinduja lakájos.

nétnem a%iT a ,ttO
.nétnem a sátjús nav

Ott, a Tisza mentén
van sújtás a mentén.

nabávah telekiq .11233334555567 ,tsepsiQ

Kispest, 1997. március 22.

11133 wákropi°
,sered nednim rokim? ,leggeR
,sered a :ár ráv sétetnüb
.seredsav a gem ttel men trem

Sziporkák 23

Reggel, 'mikor minden deres,
büntetés vár rá: a deres,
mert nem lett meg a vasderes.

,go+áv :ókarzűt a ze ttI
.go+ávóq wa' tsüf a enneb

Itt ez a tűzrakó: vályog,
benne a füst csak kóvályog.

tánogro za tza wa' dgoF
_ tá nogroh _ a lef dstí%íd s
Xtánogro za notazraq

Fogd csak azt az orgonát
s díszítsd fel a – horgon át –
karzaton az orgonát!

.da sah "an wa' toké!rÁ
Xdasah a táhet d%evöN
.dasah dap attala gím?

Árnyékot csak nagy has ad.
Növeszd tehát a hasad!
'míg alatta pad hasad.

,gé lenné% ah+áq a zE
,géle né% enneb ah sé
.géle djam gelem ój %el

Ez a kályha szénnel ég,
és ha benne szén elég,
lesz jó meleg majd elég.

,zemen a za nav ttO
xze men "oh ,rám matdnom
.zeme nnef ,tto menah
xzem en ah ,ne"el iM

Ott van az a nemez,
mondtam már, hogy nem ez?
hanem ott, fenn emez.
Mi legyen, ha ne mez?

tágilA av"ahlE
,tág ila'eb a nöj
tá gila nosás loh?
.tágil a wüjtehsel
,rátah a tláv erdlöZ
,rá tah %ége za dnim
.rát ah ,tupaq %avat
:rí .P atsul A
,ríp a tnöle
.rípat nöj ah
nabávah terégí .11233334555567 ,a'araregÉ

Elhagyva Aligát
jön a becsali gát,
'hol sáson alig át
leshetjük a ligát.
Zöldre vált a határ,
mind az egész hat ár,
tavasz kaput, ha tár.
A lusta P. ír:
elönt a pír,
ha jön tapír.

Égeraracsa, 1997. május 9.

111133 wákropi°
,sékéb gel!ét wéját a zE
sé ,wébmo= a ,pál a tti wos
.sékéB e"em a "oh ,wi%tál
,leddlöz a rám woríb meN
.lledlöz not+of trem ,tréza

Sziporkák 24

Ez a tájék tényleg békés,
sok itt a láp, a zsombék, és
látszik, hogy a megye Békés.
Nem bírok már a zölddel,
azért, mert folyton zöldell.

totadnom se"e nedniM
.ttotadnomle si rö%bböt

Minden egyes mondatot
többször is elmondatott.

,llot atjar ,ni'oq a loT
Xdlot si et ,ni'oq a dlot

Tol a kocsin, rajta toll,
told a kocsin, te is told!

,ajá%aq a rám ttelgeM
.ajá%%aq a serü "í

Meglett már a kaszája,
így üres a kasszája.

,wise lój őse za aH
.wiselój "oh ,sotzib men

Ha az eső jól esik,
nem biztos, hogy jólesik.

:éme+es a ővöj A
.émme+es tláv lá%űm a

A jövő a selyemé:
a műszál vált selyemmé.

,nav nel tsom ,tlov redneQ
.nav nnel ,tto si za sé

Kender volt, most len van,
és az is ott, lenn van.

le%pig tabál ttöröT
.le%%pig mortsábala

Törött lábat gipszel
alabástrom gipsszel.

:wnü"em panrásaV
.wnü””em a wiré

Vasárnap megyünk:
érik a meggyünk.

lassav "an A
.lasav táhur

A nagy vassal
ruhát vasal.

:lleq wené zA
.lekené "í

Az ének kell:
így énekel.

nabávah netsipan .11233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1997. június 16.

233 wákropi°

Sziporkák 25

ab"ágelem mettetlülE
.ab"á gelem matjúbeb sé

Elültettem melegágyba
és bebújtam meleg ágyba.

,wanlí! wogáriv a lohA
.wanlí! a té"eh etrötel

Ahol a virágok nyílnak,
letörte hegyét a nyílnak.

,dav na+o were" a zE
.dav a tniq ,nebődre tnim

Ez a gyerek olyan vad,
mint erdőben, kint a vad.

_ óllá% aráf _ nav rádaM
.óllá% a llá loha ,tto

Madár van – fára szálló –
ott, ahol áll a szálló.

,wetirem ah XwetézzéN
.wetírem lüde"e "oh

Nézzétek! ha meritek,
hogy egyedül merítek.

,ajló %el bbótu-bbőlE
.ajló%el na"ohráka

Előbb-utóbb lesz ólja,
akárhogyan leszólja.

:ie!em wéttevlüröQ
.ie!!em agásgodlob
ólopá geteb a zA
.ólopágeteb ój men
,éb bbe% nabólav zE
.ébbe% dettet et sé

Körülvették menyei:
boldogsága mennyei.
Az a beteg ápoló
nem jó betegápoló.
Ez valóban szebb bé,
és te tetted szebbé.

,la"af :e!évöS
.la””af a ríble

Sövénye: fagyal,
elbír a faggyal.

XtiriP wa' dzéN
,tírip tima
.tirip a za

Nézd csak Pirit!
amit pirít,
az a pirit.

:aros "em lóJ
.arós wilet
nabávah sádlá .11233334555567 ,a'araregÉ

Jól megy sora:
telik sóra.

Égeraracsa, 1997. július 7.

1233 wákropi°
: _ lammá% _ re%téq "av matdnom ráM
Xlammá%re% téq mozoglod men
:tsutknujda za metzedréQ
xtsut wnujda rokka ,tni ah _
tedlöf zará% "e ttesereQ
.tedlöfzará% a attálgem s
,tto zára"am őzde zA
,ttozá ra"am a za "oh
.ttozára"am bbőle ika
,ló bbo"an %el rokka wa~
.lóbbo"an ak%ed nav ah

Sziporkák 26

Már mondtam vagy kétszer – számmal – :
nem dolgozom két szerszámmal!
Kérdeztem az adjunktust:
– ha int, akkor adjunk tust?
Keresett egy száraz földet
s meglátta a szárazföldet.
Az edző magyaráz ott,
hogy az a magyar ázott,
aki előbb magyarázott.
Csak akkor lesz nagyobb ól,
ha van deszka nagyobból.

,tti bba%%oh tú za errE
.tíbba%%oh :"em neze ah

Erre az út hosszabb itt,
ha ezen megy: hosszabbít.

,wetí%ev ah"oh ,moduT
.weti%ev erketeví%

Tudom, hogyha veszítek,
szívetekre veszitek.

,tti llá za nasogáliV
.tíllá wa' ,tí!ozib men

Világosan az áll itt,
nem bizonyít, csak állít.

:őn órrav tsádaka% A
.őnórrav men s ódale

A szakadást varró nő:
eladó s nem varrónő.

,ne+i mes ,na+o meS
.ne+immes nabólav

Sem olyan, sem ilyen,
valóban semmilyen.

,ő tíkéq teziv rokiM?
.őtíkéq ,%et eleb tim?

'Mikor vizet kékít ő,
'mit bele tesz, kékítő.

:sádlo gem sétöQ
Xsádlogem a ze
nabávah sádlá .11233334555567 ,a'araregÉ

Kötés meg oldás:
ez a megoldás!

Égeraracsa, 1997. július 26.

11233 wákropi°
,am rotón%id a lü%éq ttO
,amro téq "eh a wi%tál loh?
,am rro treveb a %el i!!a s
.amrot a ár %el séveq "oh
,ek'ekere" ő "oh ,lóttA
Xek'eq ,ere" _ :ajtahdnom gém
tegö% moráh a etreveL
.tegö%moráh a etzűtiq s
,nátsiló% a attál "Ú
,nát si ló% gém "oh ,tehel
.nátsil ó% a iq zén "oh
,nege %léf a wi%tál ttO
nege%léf éssiq rokim?
.nege% léf a légödlü

Sziporkák 27

Ott készül a disznótor ma,
'hol látszik a hegy két orma,
s annyi lesz a bevert orr ma,
hogy kevés lesz rá a torma.
Attól, hogy ő gyerekecske,
még mondhatja: – gyere, kecske!
Leverte a három szöget
s kitűzte a háromszöget.
Úgy látta a szólistán,
lehet, hogy még szól is tán,
hogy néz ki a szó listán.
Ott látszik a félsz egen,
'mikor kissé félszegen
üldögél a fél szegen.

,ttoda gat nednim tó% óJ
.ttodagat ika ,tlov ed

Jó szót minden tag adott,
de volt, aki tagadott.

,wot a tráz :motál "ohA
.wotatráz tnednim levim?

Ahogy látom: zárt a tok,
'mivel mindent zártatok.

XnámláQ ,wa' dzén ,ereˇ
nám llá were" a ze
.námlá widőnűt sé

Gyere, nézd csak, Kálmán!
ez a gyerek áll mán
és tűnődik álmán.

,me% gerö _ bál gerÖ
.me%gerö wi%tál "ú

Öreg láb – öreg szem,
úgy látszik öregszem.

,ajku' téjő!re zA
.a+ku' a néjef trem

Az ernyőjét csukja,
mert fején a csuklya.

:motadut si deleV
.motadut tte%evle

Veled is tudatom:
elveszett tudatom.

nabávah ré!eq jú .11233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1997. augusztus 15.

111233 wákropi°
,wú//ah a rám wetlüperlE
,wujtahtál men "í takoza
.wú/ tah tdaram wütte+eh ed
,laddíh a ttel ne%éq rokiM?
:ladih tokrá +ém le++ema
.lad-díh igér a ttozgnahlef

Sziporkák 28

Elrepültek már a hattyúk,
azokat így nem láthatjuk,
de helyettük maradt hat tyúk.
'Mikor készen lett a híddal,
amellyel mély árkot hidal:
felhangzott a régi híd-dal.

tnofel etni% t+a=ug moráH
,tnof elet si tósro ráp ój s
.tnofelet a atráv gíma

Három guzsalyt szinte lefont
s jó pár orsót is tele font,
amíg várta a telefont.

,sám ,ár iknes ttezedréq meN
xsámár tréim amzi' a "oh

Nem kérdezett senki rá, más,
hogy a csizma miért rámás?

,tezeq re%téq ttotjú! trézA
.tezekre% téq tlü%ékle trem

Azért nyújtott kétszer kezet,
mert elkészült két szerkezet.

óllopA wa' %éní% a zA
.óllo :paklef te+em? ,"rát a s
,aráka! a wa' tráj trézA
xará wa!oq a im :assál

Az a színész csak Apolló
s a tárgy, 'melyet felkap: olló.
Azért járt csak a nyakára,
lássa: mi a konyak ára?

,ará etröq a nöjgem aH
.aráet röq "e ajvíhgem

Ha megjön a körte ára,
meghívja egy kör teára.

,walatráv degét "ohA
,wala tráv a za ttöjgem
.wal a tráv negér tika

Ahogy téged vártalak,
megjött az a várt alak,
akit régen várt a lak.

,tah-tah +em? ,sállá zA
.tahtahiq ernednim

Az állás, 'mely hat-hat,
mindenre kihathat.

ttobod nannoH
,tobod rokka
xtto bod 'nin ah
nabávah a!adlöf .11233334555567 ,a'araregÉ

Honnan dobott
akkor dobot,
ha nincs dob ott?

Égeraracsa, 1997. szeptember 14.

1111233 wákropi°
,t-YEy "e re%"e jdnom gém bbőlE
,te"e re%"e anátu djam
Xte"ere%"e za ddnom lügév s
,ne’’er re%"e wa' "á za zE
.ne'ere% "e wi%kefár ah
,wétré za wé tréza lügéV
.wétréle "oh ,wétrégem trem
,%ipi' siq ,dezedréq tzA
x%iv errem tú za ze "oh
?%ih _ sotzib za _ ,men arbboJ
.%i/if za :tatum tima
,mol ama lüreq adO
,mola ,mor nav rám loha
.molam a widökűm tto s

Sziporkák 29
Előbb még mondj egyszer egy „E”-t,
majd utána egyszer egyet,
s végül mondd az egyszeregyet!
Ez az ágy csak egyszer reccsen,
ha ráfekszik egy szerecsen.
Végül azért ék az érték,
mert megérték, hogy elérték.
Azt kérdezed, kis csipisz,
hogy ez az út merre visz?
Jobbra nem, – az biztos – hisz'
amit mutat: az fityisz.
Oda kerül ama lom,
ahol már van rom, alom,
s ott működik a malom.

,rökö tah a tza ajtáL
.rökötah adzag a "oh

Látja azt a hat ökör,
hogy a gazda hatökör.

,tré melev "oh ,moduT
,trémelE modi% ah
,trém elef a wa' trem
,trémel eteh "e tim?
.trémele "em ah ,ój s

Tudom, hogy velem ért,
ha szidom Elemért,
mert csak a fele mért,
'mit egy hete lemért,
s jó, ha megy elemért.

,nárút a %ev t%éR
,náruT "emtá +em?
.nárútrot men sé
,wocop a zA
,go%o' ika
gocav tsom za
.gocoq men sé
nabávah molá .11233334555567 ,tsepsiQ

Részt vesz a túrán,
'mely átmegy Turán,
és nem tortúrán.
Az a pocok,
aki csoszog,
az most vacog
és nem kocog.

Kispest, 1997. december 29.

333 wákropi°
,wenné"e za wanna wátdnomlE
,wené "e tti am ttozgnahle "oh
.wené"e watdaőle te+em?
,etlle!i'iq ,attál rokiM?
,etle! i'iq a rokim? ,ed
.etle!i'iq men rám rokka
,őq a gárdan a wa' nárbo°
,őq agárd "í ,!ávrám za ed
.őkagárd a eme% a sé
.zeget tdeper "e gól náka˘
_ zeget nebzöq s ,ajdnom _ XezzéNy
Yxze geteb eri!!em ,dotál
:wenré'iké% a né modnoM
.wenré'id tiq? tnim ,"av na+o _
,ógrofarpan "e tnim ,%gelliB
.ógromarpap a denneb wos
,retsem reze nav abáiH
.retsemreze wützöq 'nin ah

Sziporkák 30

Elmondták annak az egyénnek,
hogy elhangzott ma itt egy ének,
'melyet előadtak egyének.
'Mikor látta, kicsinyellte,
de, 'mikor a kicsi nyelte,
akkor már nem kicsinyelte.
Szobrán csak a nadrág a kő,
de az márvány, így drága kő,
és a szeme a drágakő.
Nyakán lóg egy repedt tegez.
„Nézze! – mondja, s közben tegez –
látod, mennyire beteg ez?”
Mondom én a székicsérnek:
– olyan vagy, mint 'kit dicsérnek.
Billegsz, mint egy napraforgó,
sok benned a papramorgó.
Hiába van ezer mester,
ha nincs köztük ezermester.

,ajéhitér a ttopa'eL
.ajéh akruh za %iv tima s

Lecsapott a rétihéja,
s amit visz az hurka héja.

:we"el tto erdébe "oH
Xwe"el djam wene"el en

Hogy ebédre ott legyek:
ne legyenek majd legyek!

,%é ,vle! nav ttü"e aH
.%évle! tehel rokka

Ha együtt van nyelv, ész,
akkor lehet nyelvész.

,tezgév a etrélE
.ttezgév takos men "í
nabávah getegref .111233334555567 ,tsepsiQ

Elérte a végzet,
így nem sokat végzett.

Kispest, 1998. január 13.

1333 wákropi°
,akroB a tsom wi%e tsúh tlüS
.akrobu za ,ázzoh tima s

Sziporkák 31

Sült húst eszik most a Borka,
s amit hozzá, az uborka.

,ajtábaq a le tte%ev meN
.aj/ábakonu za ajdroh

Nem veszett el a kabátja,
hordja az unokabátyja.

:nesérőtnö za wanlopa~
.neséröt nöj sav tdavlo za

Csapolnak az öntőrésen:
az olvadt vas jön törésen.

,lappal a wnáfoq a nöJ
_ lappala wnáfplat a ze _
,lappal a wnáf ignasraf s
.lappalaq náf a lü iq?

Jön a kofánk a lappal,
– ez a talpfánk alappal –
s farsangi fánk a lappal,
'ki ül a fán kalappal.

,wnűrű" a gem %el men aH
.wnürű" ála wnugam "ú
,wnu"á za tteladO
.wnú"á za tlüsle trem

Ha nem lesz meg a gyűrűnk,
úgy magunk alá gyűrünk.
Odalett az ágyunk,
mert elsült az ágyúnk.

,dőtü za "emerknöT
.dötü tza not+of ah

Tönkremegy az ütőd,
ha folyton azt ütöd.

,molalát rokka wa~
.mólalát %el ah"oh

Csak akkor tálalom,
hogyha lesz tálalóm.

tnékkal le ddagoF
tnékka loha ,tza
Xtnékkal ár dessef
,wennif a matló°
.wennif wennöj "oh
:mód a adO
modaado
.móda adó
nabávah ótnobgéj .111233334555567 ,tsepsiQ

Fogadd el lakként
azt, ahol akként
fessed rá lakként!
Szóltam a finnek,
hogy jönnek finnek.
Oda a dóm:
odaadom
óda adóm.

Kispest, 1998. február 26.

11333 wákropi°
,ttotahpaq norÁ mí topap ttopa~
,t -YÓy raq a rám tto rakat :tni gem tni weteme% ősel tő s
,totah paq norámmi tto pap topa~
.tóraq arám ,tórakat _ tnigem _ tniket eme% :ő sel tős

,nároq legger +i savlo tiM
xnároQ a men wa' zib nálat
,ttoma s ttimi ,ettölüröQ
.ttomas ráp sé reveh algét

Sziporkák 32
Csapott papot ím Áron kaphatott,
s őt leső szemetek int meg int: takar ott már a kar „Ó”- t,
Csapot pap ott immáron kap hatot,
sőt les ő: szeme tekint – megint – takarót, mára karót.

Mit olvas ily reggel korán,
talán biz csak nem a Korán?
Körülötte, imitt s amott,
tégla hever és pár samott.

_ tá _ néri% a tnemadO
.tánéri% a intagllah

Odament a szirén – át –
hallgatni a szirénát.

:wötőtüs a arokkA
.wötőtüs "e réfeleb

Akkora a sütőtök:
belefér egy sütőtök.

,dará %el rokka wa~
.dará%el gelgév ah

Csak akkor lesz árad,
ha végleg leszárad.

,lassut atrígeM
,lassut ttöző" "oh
,lassut a %éq ah s
lassut wájdagof
.lassutaksup en s

Megírta tussal,
hogy győzött tussal,
s ha kész a tussal,
fogadják tussal
s ne puskatussal.

,tni%dlöf a lezöQ
,tní%pég tál loha
.tní% dlöz atjar sé

Közel a földszint,
ahol lát gépszínt,
és rajta zöld színt.

,ttollah timalaV
,tto lah a za "oh
.ttolah :rám lé men

Valamit hallott,
hogy az a hal ott,
nem él már: halott.

,ső léf evtek%eR
.sőléf ti'iq trem

Reszketve fél ős,
mert kicsit félős.

,tnem degét iQ?
,tnem za ne"el
.tnem ávohráb
nabávah telekiq .111233334555567 ,tsepsiQ

'Ki téged ment,
legyen az ment,
bárhová ment.

Kispest, 1998. március 22.

111333 wákropi°
,moT %apoq gem saT úlláka%ré" A
. Ymot%apokgemy tőttekdnim :nöjle ah

Sziporkák 33

A gyérszakállú Tas meg kopasz Tom,
ha eljön: mindkettőt „megkopasztom” .

,norÁ nednim djam ajdnom tzA
,norá nednim djam i%ev "oh
.noránednim djam %el évö s

Azt mondja majd minden Áron,
hogy veszi majd minden áron,
s övé lesz majd mindenáron.

xt-job sákú%%oh a tza dotáL
,tjob pé% "e nav néjőpic A
.t+oba"nah "e sopat le++em?

Látod azt a hosszúkás boy-t?
A cipőjén van egy szép bojt,
'mellyel tapos egy hangyabolyt.

,ladraq a wizgnahle rokiM?
Xladdraq wé%%ánodah rokka

'Mikor elhangzik a kardal,
akkor hadonásszék karddal!

Yxeb e-"emy :izedrékgeM
,ebe"e 'nin ,ajdut trem
.ebe "e wa' e%%ödnim

Megkérdezi: „megy-e be?”
mert tudja, nincs egyebe,
mindössze csak egy ebe.

:wujógús a atdnom tzA
,wujlóg ú'úb a tlov ze
.wu+ógús a ajráv trem

Azt mondta a súgójuk:
ez volt a búcsú góljuk,
mert várja a súgólyuk.

,lát"áv gidnim erimA
.lát"á "e tnim ,sám men za

Amire mindig vágytál,
az nem más, mint egy ágytál.

,a+osrO tehel segréM
.ajósro za tdeper trem

Mérges lehet Orsolya,
mert repedt az orsója.

,ő' lőbzér nav ah géM
,ő'löb %el mes rokka
.ő 'löb ne+imráka

Még ha van rézből cső,
akkor sem lesz bölcső,
akármilyen bölcs ő.

,ajúb a tehel "aN
ajjúb tev!öq a "oh
.ajub ,ahél a za

Nagy lehet a búja,
hogy a könyvet bújja
az a léha, buja.

.e%em a nav e%%eM

Messze van a mesze.

nabávah terégí .111233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1998. május 8.

1111333 wákropi°
: _ la%%ohactu _ lletser ,lle"é% meN
.lla%%or gém tős ,llá'ruf ,lleseveq
,llevöl tali! ,wizárki% eme°
.llekö% ,llavir ,llágárd :llatá men

Sziporkák 34

Nem szégyell, restell – utcahosszal – :
kevesell, furcsáll, sőt még rosszall.
Szeme szikrázik, nyilat lövell,
nem átall: drágáll, rivall, szökell.

,le t%it ibböt a tnem trézA
,lett%it "e wa' "í mettöj sé
.let%it ika ,"e za ze trem

Azért ment a többi tiszt el,
és jöttem így csak egy tiszttel,
mert ez az egy, aki tisztel.

,wangúz wehém loh? ,nebsehéM
.wanguz téq-"e metnemiken

Méhesben, 'hol méhek zúgnak,
nekimentem egy-két zugnak.

,dloh zít "av tö etelüreT
.dloh a el zén lejjé er+em?

Területe öt vagy tíz hold,
'melyre éjjel néz le a hold.

,sele% éssiq ódale zA
.sele%"én ttel tazuh a "í

Az eladó kissé szeles,
így a huzat lett négyszeles.

,arúznec a at"ahgeM
aruzirf a ne"el "oh
Xaruznot isetezre%
,tto garaf sé tti garaF
.ttogaraf élefkos rám
:térös a etzéngem lóJ
xtérös gém enneb e-nav

Meghagyta a cenzúra,
hogy legyen a frizura
szerzetesi tonzura!
Farag itt és farag ott,
már sokfelé faragott.
Jól megnézte a sörét:
van-e benne még sörét?

,gásnuQ telüret A
.gásnuq a wikal tto

A terület Kunság,
ott lakik a kunság.

,natláliz matdala°
.matláhiz anátu

Szaladtam ziláltan,
utána ziháltam.

,lezze tráv "oh ,óJ
,le %et erlét gím?
.le%e ti!!a trem

Jó, hogy várt ezzel,
'míg télre tesz el,
mert annyit eszel.

nabávah a!adlöf .111233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1998. szeptember 2.

2333 wákropi°

Sziporkák 35

,abáq na+o wetehel meN
,abákkeM le innem gola"
.abáQ a :llá +étne% loha

Nem lehetek olyan kába,
gyalog menni el Mekkába,
ahol szentély áll: a Kába.

etele% e wanjátgé zA
xe-teleq "oh ,modut men
.eteleq 'nin wanknurá ed

Az égtájnak e szelete
nem tudom, hogy kelet-e?
de árunknak nincs kelete.

:ne' tá=ór iq? ,ajdnom wannA
Xne'nin a=ór lüklén eksüt
,etsév ika ,tlov ő giddE
Xet ,ssév rám tsom evdzeq lótám
,lőbmöbmötzáh a+up "e naV
.löbmöb not+of lejjé ika
,wé%E :even sorávsiq A
.wé% e wizamrá% nannoha
,táfopélp a i%evlef aH
.táfopkéf a ajtílláeb
,atraq a nebézeq "oh ,tsoM
.atraka tze men "oh ,ttöjár
xlátódsom a loh _ :dedréQ
.láttodsom panget loh? ,ttO
:nádabboj atzára"aM
.nád a bboj lánágleb a
,trébab a ttetgem tnedniM
.trébab a ilmedrégem
,lé ze ,!esrev E
Xlézze!esrev táh
nabávah te%é!e .111233334555567 ,a'araregÉ

Annak mondja, 'ki rózsát csen:
tüske nélkül rózsa nincsen!
Eddig ő volt, aki véste,
mától kezdve most már véss, te!
Van egy pulya háztömbömből,
aki éjjel folyton bömböl.
A kisváros neve: Eszék,
ahonnan származik e szék.
Ha felveszi a pléhpofát,
beállítja a fékpofát.
Most, hogy kezében a charta,
rájött, hogy nem ezt akarta.
Kérded: – hol a mosdótál?
Ott, 'hol tegnap mosdottál.
Magyarázta jobbadán:
a belgánál jobb a dán.
Mindent megtett a babért,
megérdemli a babért.
E verseny, ez él,
hát versenyezzél!

Égeraracsa, 1998. november 24.

12333 wákropi°
lütsered "an a óki' siq A
.lütser ed ,lunat inzúh tomáh
, _ avotsedi _ evé moráH
,abotso +o látlov rokka
,avot anlov léttehem trem
.avotét tnim ,látdaram ed
,%kar ah ,tűteb őlégnölüD
.%kark%kirq a tnim ,iq djam zén "ú

Sziporkák 36

A kis csikó a nagy derestül
hámot húzni tanul, de restül.
Három éve – idestova – ,
akkor voltál oly ostoba,
mert mehettél volna tova,
de maradtál, mint tétova.
Dülöngélő betűt, ha raksz,
úgy néz majd ki, mint a krikszkraksz.

xe-tleq "oh ,dzén ,at%ét a ttO
.etleq sátrá" a názobod

Ott a tészta, nézd, hogy kelt-e?
dobozán a gyártás kelte.

,rédel men iq? ,ajdut si zA
.réd a tamrah tto"afgem "oh

Az is tudja, 'ki nem ledér,
hogy megfagyott harmat a dér.

,sá :modut lój aH xláni' tiM
.sámodut a :zere%gem tim?
,ttelef óríb a gnel ekéB
.telef tékdnim ajtagllahgem
:ajtahtál ,etle"ifgem aH
.ajtatál 'nin wanájáknum
tlüs 'álaq a ,ttőf sevel A
.tlüs tlálat gím? ,nabákirfA

Mit csinál? Ha jól tudom: ás,
'mit megszerez: a tudomás.
Béke leng a bíró felett,
meghallgatja mindkét felet.
Ha megfigyelte, láthatja:
munkájának nincs látatja.
A leves főtt, a kalács sült
Afrikában, 'míg talált sült.

,ajósavlo nav "í ,táraB
.ajósavlo 'nin :órí %%or

Barát, így van olvasója,
rossz író: nincs olvasója.

, Yneltejefy !o%%a za aH
.neltejef si néhet a

Ha az asszony „fejetlen” ,
a tehén is fejetlen.

,tteluma za tlov lóbáF
.ttel umah "í ,ttegéle
nabávah getegref .1111233334555567 ,tsepsiQ

Fából volt az amulett,
elégett, így hamu lett.

Kispest, 1999. január 27.

112333 wákropi°
,ógobo' ajgnah ódroh A
_ Xó _ gobo' nognah sevdeq trem
.ó+obo' tlü%éq lóbáf a
:akja za tló% ,ajá% a tráJ
.akjA nav loh ,atzára"am
,ől gédnev siq a loha ,ttO
.őlgédnevsiq a nav arra
,mol adori nalatno%aH
.moladori tehel men za

Sziporkák 37

A hordó hangja csobogó,
mert kedves hangon csobog – ó! –
a fából készült csobolyó.
Járt a szája, szólt az ajka:
magyarázta, hol van Ajka.
Ott, ahol a kis vendég lő,
arra van a kisvendéglő.
Haszontalan iroda lom,
az nem lehet irodalom.

,negedi za tufgigéV
.negedi :sőremsi men

Végigfut az idegen,
nem ismerős: idegen.

,sállá %el rokka wa~
,sállá% elet nav ah
.sállá%el a ój sé

Csak akkor lesz állás,
ha van tele szállás,
és jó a leszállás.

,téme% a aj!uheB
.téme% a ajtnáb trem

Behunyja a szemét,
mert bántja a szemét.

,tláb a atloga!aH
.tlába tánnola% trem

Hanyagolta a bált,
mert szalonnát abált.

,ze ré tebböt !oziB
.zeré si na"ohráb

Bizony többet ér ez,
bárhogyan is érez.

,mola zrob sé -té!eM
.molazrob inloga%
:tsám "e wéntehréQ
Xtsám"e wüjlü'eb
tá moda tnéknÖ
.támoda za tze
nabávah telekiq .1111233334555567 ,tsepsiQ

Menyét- és borz alom,
szagolni borzalom.
Kérhetnék egy mást:
becsüljük egymást!
Önként adom át
ezt az adomát.

Kispest, 1999. március 10.

1112333 wákropi°
:séréq nomá% ttöjiq ergéV
Xséréknomá% ergév ne"el _
,a+okis őn a ttozgnahleF
.a+okis a tte%evle trem
,a+ogir a ttöjár lóbjÚ
.ajógir a tlüperle "oh
le%%érűf a ttöj edI
,le%érűf ő "oh ,lazza
.le%%ér űf a %el %éq ah
,tót a víh si atózA
,ttotavíh rokima ed
.ttotavih a rám tlov tto
:wotagnoq ah ,t+átratméF
.wot a gnoq neserü wa'

Sziporkák 38

Végre kijött számon kérés:
– legyen végre számonkérés!
Felhangzott a nő sikolya,
mert elveszett a sikolya.
Újból rájött a rigolya,
hogy elrepült a rigója.
Ide jött a fűrésszel
azzal, hogy ő fűrészel,
ha kész lesz a fű résszel.
Azóta is hív a tót,
de amikor hívatott,
ott volt már a hivatott.
Fémtartályt, ha kongatok:
csak üresen kong a tok.

,an%ahim a láni' tiM
xan%ah im előleb sé

Mit csinál a mihaszna,
és belőle mi haszna?

,tjah ósűreseq a aH
.tjahós űreseq "e llah

Ha a keserűsó hajt,
hall egy keserű sóhajt.

aróraq a tlüreq "oH
xaróraq óro"om a

Hogy került a karóra
a mogyoró karóra?

,palaq rí nav lüleF
.palakri attala sé

Felül van ír kalap,
és alatta irkalap.

,stnakkir seví% "éL
X'nakkir a tti ah

Légy szíves rikkants,
ha itt a rikkancs!

:nebétnem tló%adO
xnebétnem wetehel _

Odaszólt mentében:
– lehetek mentében?

nabávah wele% .1111233334555567 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 1999. április 13.

11112333 wákropi°
,tréle gidde tim? ,ze bbötgel A
.tréle tnednim sé llah lu%%or trem
,ajrav a tlov lóbga!a óJ
,ajrrav arjú tsom s ,ttelsef ed
.ajrav ebes tlu"ó"eb trem

Sziporkák 39

A legtöbb ez, 'mit eddig elért,
mert rosszul hall és mindent elért.
Jó anyagból volt a varja,
de feslett, s most újra varrja,
mert begyógyult sebe varja.

,tti la' gém tsom ladrádam A
.tila' a ló% la%savat wa'

A madárdal most még csal itt,
csak tavasszal szól a csalit.

,naP paq ah"oh tokédnájA
.nappaq menah ,sakaq men za

Ajándékot hogyha kap Pan,
az nem kakas, hanem kappan.

,lassálmo ráq a arokkA
.lassálmoráq "em arkos men

Akkora a kár omlással,
nem sokra megy káromlással.

,%év űm menah ,idólav meN
.%évűm a za tlétá te+em?

Nem valódi, hanem mű vész,
'melyet átélt az a művész.

,le++édevne% tlé%eb lórrA
.lejjé devne% apan a "oh

Arról beszélt szenvedéllyel,
hogy a napa szenved éjjel.

:tré iknednim zehima ,zA
.tréiknednim indok%áhof

Az, amihez mindenki ért:
fohászkodni mindenkiért.

,wise lu%%or negéj a aH
.wise lu%%or wenőzde za

Ha a jégen rosszul esik,
az edzőnek rosszul esik.

,sődi "e atlorosleF
.sődi"e elev ?ppé "oh

Felsorolta egy idős,
hogy épp' vele egyidős.

,gól adnabsezer A
.goladna rokima
,t!év réq loha ,ttO
,t!évré wanda "ú
.t!évréq wanpaq ah
nabávah nrtsipan .1111233334555567 ,a'araregÉ

A rezesbanda lóg,
amikor andalog.
Ott, ahol kér vényt,
úgy adnak érvényt,
ha kapnak kérvényt.

Égeraracsa, 1999. június 6.

3333 wákropi°
,ttezeke"i si na"ohráB
.tezeke"i za tlov séveq
,wo lá wa' ,dnom tima ,zA
.wollá wa' avzokládo' s
,tto tajáv a ttolmoeB
.ttotajáv totajáv jú s
,wos ój ,%el mé'nere°
.wosój a wátdnomgem

Sziporkák 40

Bárhogyan is igyekezett,
kevés volt az igyekezet.
Az, amit mond, csak ál ok,
s csodálkozva csak állok.
Beomlott a vájat ott,
s új vájatot vájatott.
Szerencsém lesz, jó sok,
megmondták a jósok.

,tatuq ,sereq not+oF
.tatuq djam lálat "í

Folyton keres, kutat,
így talál majd kutat.

,wölüper rokka wa~
.wőlüper wanllá% ah

Csak akkor repülök,
ha szállnak repülők.

,nekereq atdnomgeM
.nekereq a wéf 'nin

Megmondta kereken,
nincs fék a kereken.

,wétjat :nó+of a baH
.wétjat gem mápip a

Hab a folyón: tajték,
a pipám meg tajték.

:rú za atlurálE
.rúza za ní% ne+im

Elárulta az úr:
milyen szín az azúr.

,wnujláv ébbe% "oH
.wnú+áv lóbáf %el

Hogy szebbé váljunk,
lesz fából vályúnk.

, YNy bbe% rám tti zE
Xnebbe% gém drí ed

Ez itt már szebb „N” ,
de írd még szebben!

,dőn a atdnom tzA
Xddőn en iq tze "oh

Azt mondta a nőd,
hogy ezt ki ne nődd!

lo'á wirE
.lo'ákir sé

Erik ácsol
és rikácsol.

ré za zE
xré giddem

Ez az ér
meddig ér?

nabávah ré!eq jú .1111233334555567 .a'araregÉ

Égeraracsa. 1999. augusztus 4.

13333 wákropi°
,wanlaf a wáksás dlöz a wan!áh te//iF
.wanlaf wa' er"e evlüpertá atjar
Xsram óla :bbávot wa' jneM
.sram a trat wandah a trem
,sraM a tsom %el wnünetsI
.sraM söröv a wnóg+ob sé

Sziporkák 41

Fittyet hánynak a zöld sáskák a falnak,
rajta átrepülve egyre csak falnak.
Menj csak tovább: aló mars!
mert a hadnak tart a mars.
Istenünk lesz most a Mars,
és bolygónk a vörös Mars.

:akja s eme% a izedréQ
xakjas eme %iv ávoh "oh

Kérdezi a szeme s ajka:
hogy hová visz eme sajka?

ógof ekri' nednim meN
.ógofekri' lattú"e

Nem minden csirke fogó
egyúttal csirkefogó.

,lüs e%ér ő za lüde"E
.lüse%ér ő wa' lőbbe sé

Egyedül az ő része sül,
és ebből csak ő részesül.

gé sedé ttölöf ejeF
.géssedé nebézeq sé

Feje fölött édes ég
és kezében édesség.

:málliv a ttopa'eB
,málliv a ttegéel
.málliv tah tdaram ed

Becsapott a villám:
leégett a villám,
de maradt hat villám.

,wogrom ttaim imA
:wógromo! a woza
.wogromo! wuttaim
,mo+us a őn nebzíV
.mo+ús a őn lőt+em?

Ami miatt morgok,
azok a nyomorgók:
miattuk nyomorgok.
Vízben nő a sulyom,
'melytől nő a súlyom.

,aróh :ttetjel timA
.aróh tllá attaim

Amit lejtett: hóra,
miatta állt hóra.

,mámi "e tto tloV
.mámi attagllah s

Volt ott egy imám,
s hallgatta imám.

XesemE
e-semeN
xesem e
nabávah őtevgam .1111233334555567 ,a'araregÉ

Emese!
Nemes-e
e mese?

Égeraracsa, 1999. október 1.

113333 wákropi°
,mele pég "e segéskü% aH
.melepég :melednergem "ú

Sziporkák 42

Ha szükséges egy gép elem,
úgy megrendelem: gépelem.

,mekenné za úromo% +O
.mekené za úromo% ah

Oly szomorú az énnekem,
ha szomorú az énekem.

,wotahtál tnednim tsom ttI
.wótahtál wa"rát a trem

Itt most mindent láthatok,
mert a tárgyak láthatók.

,molad jáf "í ,molaljáF
.moladjáf a tnöle trem

Fájlalom, így fáj dalom,
mert elönt a fájdalom.

,sótahtah géstíges A
.sotah tah ttöjiq levim

A segítség hathatós,
mivel kijött hat hatos.

,wotá "í %e% a zE
Xwotá"i _ :"oh ,ddnom en

Ez a szesz így átok,
ne mondd, hogy: – igyátok!

,tni gem lábaiktÁ
.tnigem tnigem djam "oh

Átkiabál meg int,
hogy majd megint megint.

,tegne' sátsop a "aV
.ttegne' melüf a "av

Vagy a postás csenget,
vagy a fülem csengett.

,metző" tréza nápu~
.metző" levőre trem

Csupán azért győztem,
mert erővel győztem.

,tto tnob "oh ,motáL _
xtto tnop tréim ed
,ttotnob si pangeT _
.totnop "e sereq trem

– Látom, hogy bont ott,
de miért pont ott?
– Tegnap is bontott,
mert keres egy pontot.

,%kub :%kednikétrÉ
.%kub :nekkö' ah +em?

Értékindex: bux,
'mely ha csökken: buksz.

,ólrat a llá ttO
.ól rat a atjar s
,lallát a nöJ
.lalát ő trem
nabávah te%é!e .1111233334555567 ,tsepsiQ

Ott áll a tarló,
s rajta a tar ló.
Jön a tállal,
mert ő tálal.
Kispest, 1999. november 11.

1113333 wákropi°

Sziporkák 43

,télne%éq tti nav trézA
.tél ne%éq wanlurá trem

Azért van itt készenlét,
mert árulnak készen lét.

,tú romoq a ze nav ttI
.túr na+o ,wezén mes ár

Itt van ez a komor út,
rá sem nézek, olyan rút.

,ado llá% +áris a zE
.adollá% a llá loha

Ez a sirály száll oda,
ahol áll a szálloda.

,wnáf a gém tá tlüs meN
.wnáf a tto"ofle trem

Nem sült át még a fánk,
mert elfogyott a fánk.

,tnel lüf a za soriP
.tnellüf :dnom tnaltólav

Piros az a fül lent,
valótlant mond: füllent.

:nebböt watlálaT
.nebböt ,neb"e men

Találtak többen:
nem egyben, többen.

_ rö%tö _ nállá zA
.rő% tö "av ttőniq

Az állán – ötször –
kinőtt vagy öt szőr.

,lozá et ,sám meN
.lozáet djam ed

Nem más, te ázol,
de majd teázol.

,!ére% ,!éreS
.!égel !ége%

Serény, szerény,
szegény legény.

Xddí% en erlleM
.di% ahén ah

Mellre ne szídd!
ha néha szid.

,wnűrpös a jÚ
.wnürpös lój "í

Új a söprűnk,
így jól söprünk.

ara za nöJ
.arra "em sé

Jön az ara
és megy arra.

Xddah ,da aH

Ha ad, hadd!

wőn wettöJ
.wőnket sé
nabávah molá .1111233334555567 ,tsepsiQ

Jöttek nők
és teknők.
Kispest, 1999. december 23.

11113333 wákropi°
,iP wa' má% eléf-floduL A
.ipip :tno%iv ekri'siq a
,melel men teme+eh A
.meleme men le gíma
,meleléf a lögem ráB
XMLML ,őq essü
,ő lesivpéq tiq "oh ,dedréQ
,őlesivpéq re%"e rám ah
.őlesiv péq-%unaJ a za
,lüred iknednim bbőséQ
.lürediq nednim ah djam
,me% rökö za "an !oziB
.me%rökö za si izén
,tah za ,%ke% a lunitaL
xtah na"oh _ eriq :sédréq
,nállE crop a za sábiH
.nálecrop "e tteseár
,ne"imi "em gáliv A
.ne"iri mezén wa' s
.atsopatel t%ér a tzE
.atsop a ttöj rokima
:ótál iq? ,ajtahtáL
.ótáliq a e%%em

Sziporkák 44
A Ludolf-féle szám csak π,
a kiscsirke viszont: pipi.
A helyemet nem lelem,
amíg el nem emelem.
Bár megöl a félelem,
üsse kő, LMLM!
Kérded, hogy kit képvisel ő,
ha már egyszer képviselő,
az a Janus-kép viselő.
Később mindenki derül,
majd ha minden kiderül.
Bizony nagy az ökör szem,
nézi is az ökörszem.
Latinul a sex, az hat,
kérdés: kire – hogyan hat?
Hibás az a porc Ellán,
ráesett egy porcelán.
A világ megy imigyen,
s csak nézem irigyen.
Ezt a részt letaposta.
amikor jött a posta.
Láthatja, 'ki látó:
messze a kilátó.

,lürét gem ludroF
.lürétgem djam ed

Fordul meg térül,
de majd megtérül.

:nátub wollá ttI
xnátuB nav si loh

Itt állok bután:
hol is van Bhután?

:zéreT atdnom tzA
.zér e ttotattuf

Azt mondta Teréz:
futtatott e réz.

nabávah getegref .711 ,tsepsiQ

Kispest, 2000. január 8.

23333 wákropi°
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,ráj nátu za gém nátuzE
.rám nátu ze djam nátuza

Ezután még az után jár,
azután majd ez után már.

,lülef ah ,wendé%ebó°
lülef negéstéq nednim
,lülef erőle ah ,bboj
.lülef wa' tahdaram "ú

Szóbeszédnek, ha felül,
minden kétségen felül
jobb, ha előre felül,
úgy maradhat csak felül.

xe-ttetev t=or :widréq aH
.ettetev "oh ,ajdnom wa'

Ha kérdik: rozst vetett-e?
csak mondja, hogy vetette.

_ ttőleza _ robo% a zE
.ttőle za "av ,tllá nabkrap

Ez a szobor – azelőtt –
parkban állt, vagy az előtt.

:nevén sám _ serge za zA
.etém%öq zaza ,ek%ip

Az az egres – más néven:
piszke, azaz köszméte.

,welél ój a i%ih tzA
.welé lój si am gém "oh

Azt hiszi a jó lélek,
hogy még ma is jól élek.

:i%iv "oh ,etrégÍ
,i%i° "av ,i=aG "av
Xi%ip a i%ih ed

Ígérte, hogy viszi:
vagy Gazsi, vagy Sziszi,
de hiszi a piszi!

,tah ló% erre%"e "aV
.tahló% si nölüq "av

Vagy egyszerre szól hat,
vagy külön is szólhat.

,arpa~ ttozatulE
.arpa' rev tódroh loh?

Elutazott Csapra,
'hol hordót ver csapra.

,tsakaq a tza dotáL
.tsakakaksup "e tlel

Látod azt a kakast,
lelt egy puskakakast.

,tré ze zohkoglod A
.tréze gem wüjréq tő
,metlürőgem djaM
.metlürögem "ú
:ót aktir !oziB
XótaQ tti ráj men
nabávah ótnobgéj .711 ,tsepsiQ

A dolgokhoz ez ért,
őt kérjük meg ezért.
Majd megőrültem,
úgy megörültem.
Bizony ritka tó:
nem jár itt Kató!

Kispest, 2000. február 4.

123333 wákropi°
,nó t+of loha ,nebédőtnÖ
,not+of ttezekteleq zágtsüf
.nótjof éssiq ttevlüröq sé
,éllem magam mobodel tzA
.éllem ?magam mobodel djam

Sziporkák 46
Öntődében, ahol folyt ón,
füstgáz keletkezett folyton,
és körülvett kissé fojtón.
Azt ledobom magam mellé,
majd ledobom magam' mellé.

xleggeltü za raka tiM
,legeltü si abáiH
.legel :tüs ah ,rokka wa'

Mit akar az ütleggel?
Hiába is ütlegel,
csak akkor, ha süt: legel.

telé "e nölüq-nölüQ
.ttel é””e laggássazáh a

Külön-külön egy élet
a házassággal eggyé lett.

,lobálbét gidda ,giddA
.lóbálgét ajkariq gím?

Addig, addig téblábol,
'míg kirakja téglából.

,ami siq a za ttet tóJ
.amis si wucra za "í

Jót tett az a kis ima,
így az arcuk is sima.

arbo% sojaL tusoQ
.arbo° metnem ttaim

Kossuth Lajos szobra
miatt mentem Szobra.

,wavol wav tti wezE
xwav ól a ze wa' "av

Ezek itt vak lovak,
vagy csak ez a ló vak?

,náb a tehel Ő
.náb mes timmes iq?

Ő lehet a bán,
'ki semmit sem bán.

,sásá za zéheN
.sásáq dlöf a trem

Nehéz az ásás,
mert a föld kásás.

,wi"e za zA
.wí" "e wa' za

Az az egyik,
az csak egy gyík.

:wnúnat a Ő
.wnunat a ój
,stni "ú wa~
.stniréq ah
nabávah telekiq .711 ,tsepsiQ

Ő a tanúnk:
jó a tanunk.
Csak úgy ints,
ha kérints.

Kispest, 2000. március 1.

1123333 wákropi°
,dabál eb!!öq rok+o meme% A
Xdabál eb!!öq e dsatzá en ed
xtto tlokis őn "ava ifréF _
,ttotlokis őn "e metnire° _
YXtotloq iső ne"ivy :"oh ,tza
,dékőt géle ázzoh rám naV
xdékőtőlő% dsagáviq "oh

Sziporkák 47

A szemem olykor könnybe lábad,
de ne áztasd e könnybe lábad!
– Férfi avagy nő sikolt ott?
– Szerintem egy nő sikoltott,
azt, hogy: „vigyen ősi coltot!”
Van már hozzá elég tőkéd,
hogy kivágasd szőlőtőkéd?

,wotallá za wiseeL
,wot a llá :wotájtál ah
.wotallá za enneb sé

Leesik az állatok,
ha látjátok: áll a tok,
és benne az állatok.

,melere% a gém tahráV
.melere% t!alliv a gím?

Várhat még a szerelem,
'míg a villanyt szerelem.

,ivéléf ,!ávtí!oziB
.ivÉ léf :tlürekis men

Bizonyítvány, félévi,
nem sikerült: fél Évi.

,welet a gém e%%eM
,weletlelgem loha
.welet a wadroz sé
x!o%iv :wützöq nav iM _
.!o%I Xvian "él eN _

Messze még a telek,
ahol megleltelek,
és zordak a telek.
– Mi van köztük: viszony?
– Ne légy naiv! Iszony.

,ráV a nav tto ráB
.ráb a teknim ráv

Bár ott van a Vár,
vár minket a bár.

nabmoroq né zA
xnabmoroq wajráj

Az én koromban
járjak koromban?

.adroh a droH

Hord a horda.

labál nebzíV
.labbáltízem

Vízben lábal
mezítlábbal.

;luva ,jáF
.luvaj men
nabávah wele% .711 ,tsepsiQ

Fáj, avul;
nem javul.

Kispest, 2000. április 3.

11123333 wákropi°
,emle töq men tika ,rebme na+o dakA
.emletöq ainómerec a itöq ed
,sepéq telé nelteljef a wa' inlé "Í
.sepéktelé za surív a tréze neppé
,delé ,rét zohágam dasrát a gímA
.delé lüde"e tetelé za gidda

Sziporkák 48

Akad olyan ember, akit nem köt elme,
de köti a ceremónia kötelme.
Így élni csak a fejletlen élet képes,
éppen ezért a vírus az életképes.
Amíg a társad magához tér, éled,
addig az életet egyedül éled.

,wot ráp a za ,tdaramgem imA
.wotráp a wéttevgem tibböt a

Ami megmaradt, az a pár tok,
a többit megvették a pártok.

,le’’jelefen "e máer jráV
Xle stjelef en "oh ,tréza wa'

Várj reám egy nefelejccsel,
csak azért, hogy ne felejts el!

,tto"of e"ü wan%ágoj A
.tto"ofe"ü tlov men gidep
,le!!év elet léjdőröt eN
Xle!!évelet lázzoklalgof
,wóntálgem ah ,ennel óJ
Xwontál a tlé%eb lőrim
.télój a tísotzib tél óJ

A jogásznak ügye fogyott,
pedig nem volt ügyefogyott.
Ne törődjél tele vénnyel,
foglalkozzál televénnyel!
Jó lenne, ha meglátnók,
miről beszélt a látnok!
Jó lét biztosít a jólét.

,tlumis ő zehgevü zA
.tlúm iső za tto%tál trem

Az üveghez ő simult,
mert látszott az ősi múlt.

,we’’em wannav tte'éP
.we'eM a ettellem s

Pécsett vannak meccsek,
s mellette a Mecsek.

,mozotrat ázzoh wa~
.mózotratázzoh trem

Csak hozzá tartozom,
mert hozzátartozóm.

:e-tré ,modut meN
,etré wénnet tim
.etré tanáb trem

Nem tudom, ért-e:
mit tennék érte,
mert bánat érte.

:ttel !éf i!!A
.ttel!éf nednim

Annyi fény lett:
minden fénylett.

nabávah terégí .711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2000. május 1.

111123333 wákropi°
:nokoros e ,tti wótahtál ievöq a wentelé zA
.NHOC-or dnim ttü"e _ négortin ,négordih ,négi%ko ,nobraq

, YCy nölüq a bnölüq ah"oH
.cnölüq wa' YBy nölüq a "ú

Sziporkák 49
Az életnek a kövei láthatók itt, e sorokon:
carbon, oxigén, hidrogén, nitrogén – együtt mind ro-COHN.

Hogyha különb a külön „C” ,
úgy a külön „B” csak különc.

,a"ábboj a atdnom tzA
.a"á bboj iken nav "oh

Azt mondta a jobbágya,
hogy van neki jobb ágya.

,ebél ő tlü men leviM
.ebélö tlluh e'nere%

Mivel nem ült ő lébe,
szerencse hullt ölébe.

Ywáid siq a tti wezEy
.wáidsiq "e ajtíllá _

„Ezek itt a kis diák”
– állítja egy kisdiák.

,göröd : xnüs siq ,dollaH _
.görödnüs rahiv trem
Y%éq ,lel men ah ,lel aHy
.%éklel a etlözöq _

– Hallod, kis sün? : dörög,
mert vihar sündörög.
„Ha lel, ha nem lel, kész”
– közölte a lelkész.

,sokádut trem ,trézA
.sokÁ dut gém tréza

Azért, mert tudákos,
azért még tud Ákos.

:welet léf a za "aN
.weletléf nasogoj

Nagy az a fél telek:
jogosan féltelek.

wenéléfne+i zA
.wené léf "e géle

Az ilyenfélének
elég egy fél ének.

,tto tagllah ikA
.ttotagllahiq za

Aki hallgat ott,
az kihallgatott.

.zálagem zál A

A láz megaláz.

:tti pala naV
,tti pal a ze
típal atjar s
,tti ppal a za
.típala iq?
nabávah netsipan .711 ,a'araregÉ

Van alap itt:
ez a lap itt,
s rajta lapít
az a lapp itt,
'ki alapít.

Égeraracsa, 2000. június 13.

4 wákropi°
tika ,llav za wa' rám lüklén re%!éQ
.tikalav tlögem "oh ,wanpakatjar
,mota zúhtá arga!aűM
motazúhtá am gém tréze
.motazuhtág sukitetni%
,som rokój "oh ,me%ih tzA
.somroq ój azúlb a trem
,welE tleq nebbessirf aM
.weletleq nablanjah "í
:dere! et tsádagof A
.dere!et a ttetek%iv

Sziporkák 50

Kényszer nélkül már csak az vall, akit
rajtakapnak, hogy megölt valakit.
Műanyagra áthúz atom,
ezért még ma áthúzatom
szintetikus gáthuzatom.
Azt hiszem, hogy jókor mos,
mert a blúza jó kormos.
Ma frissebben kelt Elek,
így hajnalban keltelek.
A fogadást te nyered:
viszketett a tenyered.

,metev togam a tzA
.mettev panget te+em?

Azt a magot vetem,
'melyet tegnap vettem.

xlurá tiq :lürediQ
.lurátiq wnótja ah

Kiderül: kit árul?
ha ajtónk kitárul.

;tlov téh ,nav tah "aV
.tlov téhnavtah "av
.mőröt a mörőT
:abó% atzoh Ő
.abo% a i'iq
nabároq ő zA
xnabbároq nejleq

Vagy hat van, hét volt;
vagy hatvanhét volt.
Tőröm a törőm.
Ő hozta szóba:
kicsi a szoba.
Az ő korában
keljen korábban?

ól ra"am A
.ólra" am wa'

A magyar ló
csak ma gyarló.

,rav a za wa~
;ravaz za wa'
rava za sé
.ravaz a gnah

Csak az a var,
csak az zavar;
és az avar
hang a zavar.

nabávah sádlá .711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2000. július 2.

14 wákropi°
.géselef %évűm gidnim men géselef%évűm A
,tré za wa' ázzoh ed ,ettellem tllá "rát woS
.tréza :men trésám ah ,ttaim +eh tlofú= a
,ttese arplat ak'am a leviM
.ttesearplat "oh ,atjar tto%tál
,azáh"eléF gelezöq tsoM
.azáh"e léf rám nav loha
,ajó% óslotu za tlov zA
.ajó% :ttegeberle te+em?
,leq artú "oh ,atdnom tzA
.lleq artú za ,%iv tima s
,űre%-sé gató% a zE
.űre%%é ne%ége men

Sziporkák 51
A művészfeleség nem mindig művész feleség.
Sok tárgy állt mellette, de hozzá csak az ért,
a zsúfolt hely miatt, ha másért nem: azért.
Mivel a macska talpra esett,
látszott rajta, hogy talpraesett.
Most közeleg Félegyháza,
ahol van már fél egyháza.
Az volt az utolsó szója,
'melyet elrebegett: szója.
Azt mondta, hogy útra kel,
s amit visz, az útra kell.
Ez a szótag és-szerű,
nem egészen ésszerű.

,ő tíret táhur ttosoM
.őtíret enneb nav sé

Mosott ruhát terít ő,
és van benne terítő.

,lot%oq lánlat%a meN
.lót%oq a dagar trem

Nem asztalnál kosztol,
mert ragad a kosztól.

_ nabnollab _ etzéngeM
.nabnollab a nav im
;zív ,rás géle tti naV
.zívráS ze trem ,tréza
:ttelzí leté jú zA
.ttel zí sám ne%ége

Megnézte – ballonban –
mi van a ballonban.
Van itt elég sár, víz;
azért, mert ez Sárvíz.
Az új étel ízlett:
egészen más íz lett.

:nebe za wi%táL
.nebbe iken bboj

Látszik az eben:
jobb neki ebben.

,őtreF a nav ttI
.őtref 'nin tti ed

Itt van a Fertő,
de itt nincs fertő.

nabávah ré!eq jú .711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2000. augusztus 6.

114 wákropi°
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:dazá% a ze roq sekedrÉ
,da zá% a dnim lőbrebme zá%
.dazá% a wa' ,men t%it a ed

Érdekes kor ez a század:
száz emberből mind a száz ad,
de a tiszt nem, csak a század.

,mes egreq "e wiz!áih meN
xmessegreq tim gidep rokka

Nem hiányzik egy kerge sem,
akkor pedig mit kergessem?

,tti necerbeD sámollá zA
.tinecerbed inpaq loha
,si rob lüreq nátu débE
.siroB a djam zoheb te+em?
,tserakuB nenni e%%eM
.tser a ?wub nétni% loha

Az állomás Debrecen itt,
ahol kapni debrecenit.
Ebéd után kerül bor is,
'melyet behoz majd a Boris.
Messze innen Bukarest,
ahol szintén buk' a rest.

.!átipaq a nát tti paQ

Kap itt tán a kapitány.

sé ,tev wa' la%%avaT
.sétev a dlöz norá!

Tavasszal csak vet, és
nyáron zöld a vetés.

,terém lassám leviM
.terém a ój ttel men

Mivel mással méret,
nem lett jó a méret.

,tá név a rám nöjjöJ
Xtánév nessereq sé

Jöjjön már a vén át,
és keressen vénát!

tamo!eljju za zE
.tamo!el jú sika'

Ez az ujjlenyomat
csakis új lenyomat.

tti má% a zE
.tímá% takos

Ez a szám itt
sokat számít.

Xadál a ,ddáL

Ládd, a láda!

,őrű% a zE
.ő rű% lezze

Ez a szűrő,
ezzel szűr ő.

,zodlot ,őJ
.zodlo tős

Jő, toldoz,
sőt oldoz.

nabávah a!adlöf .711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2000. szeptember 7.

1114 wákropi°
_ mollágem _ le mo! men aH
.molá gem gástdaráf a

Sziporkák 53

Ha nem nyom el – megállom –
a fáradtság meg álom.

nodajah pé% a ze táL
.nodajah a timalav

Lát ez a szép hajadon
valamit a hajadon.

crep zít őb nabálatlÁ
.crepzít ialoksi za

Általában bő tíz perc
az iskolai tízperc.

,trájdnim motatumgeM
.tráj dnim aró za "oh

Megmutatom mindjárt,
hogy az óra mind járt.

norá! a ttőn ar"aN
.norá! ttőn ar"an a

Nagyra nőtt a nyáron
a nagyra nőtt nyáron.

,talaf a za ráv dáR
Xtalaf a tza rám d"ah

Rád vár az a falat,
hagyd már azt a falat!

:mallá za tteseeL
.mallá za le trat men

Leesett az állam:
nem tart el az állam.

:tévle timalav aH
.tévle za eri!bböt
:tnÖ ,meréq arrA
Xtnö ah ,nejle"if

Ha valamit elvét:
többnyire az elvét.
Arra kérem, Önt:
figyeljen, ha önt!

XiQ xnejnemiQ
xiq nejnem iQ

Kimenjen? Ki!
Ki menjen ki?

:azah wnüjneM
Xazah a ráv

Menjünk haza:
vár a haza!

tdeker a zA
.tdeker nabrás
,lopá tsi'oQ
.lopátsi ah
.rí! ttala rí˘
nabávah őtevgam .711 ,a'araregÉ

Az a rekedt
sárban rekedt.
Kocsist ápol,
ha istápol.
Nyír alatt nyír.

Égeraracsa, 2000. október 1.

11114 wákropi°
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,lazakamla% "av ,za lazakané°
xlazaQ am lekené télpuq lőr+em?

Szénakazal az, vagy szalmakazal,
'melyről kuplét énekel ma Kazal?

,wos :soq nav tnire% wosójgalli~
wosoq a weze wütnire% ráb
.wosokétáje'nere% ój men

Csillagjósok szerint van kos: sok,
bár szerintük ezek a kosok
nem jó szerencsejátékosok.

,A ráp tnűtle lóbtarilef A
,aráp a ár ttodópa'el trem
.aráp !ége% lój ajtál men "í

A feliratból eltűnt pár A,
mert lecsapódott rá a pára,
így nem látja jól szegény pára.

,mené %ége ttozokatliT
Xmen né _ :matdnom tza nebzökim

Tiltakozott egész énem,
miközben azt mondtam: – én nem!

,sitsep ,areloq a zőtreF
.si tseP atpakgem tzöq webböt

Fertőz a kolera, pestis,
többek közt megkapta Pest is.

,őnűt nassal ,ógzom a zA
.őnü tto za ,!rá so+ámoh

Az a mozgó, lassan tűnő,
homályos árny, az ott ünő.

,erézüt geresdah A
_ xe-rézüt ,modut men iq _
.erézüt robát a zén

A hadsereg tüzére,
– ki nem tudom, tüzér-e? –
néz a tábor tüzére.

,tat am ,tlov rro pangeT
.tatam gidnim loha

Tegnap orr volt, ma tat,
ahol mindig matat.

,tló%iq nokalba zA
xtló% iq _ :etzedréq sé

Az ablakon kiszólt,
és kérdezte: – ki szólt?

Xmózzi za dlére~
:nózzi za dotál s
.nózzi tígáliv
,wengé wezüt A
Xwengé za aláh

Cseréld az izzóm!
s látod az izzón:
világít izzón.
A tüzek égnek,
hála az égnek!

,worí! ah ,tajaH
.wori! a reviq

Hajat, ha nyírok,
kiver a nyirok.

xnát ráv nátráv A

A vártán vár tán?

nabávah te%é!e .711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2000. november 1.

24 wákropi°
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,tíkav ro%kos aságo"ar wőn A
,tíkaf rok+o s ,wilúm ődi za má
.ttikaf tlán%ah arsátívaj a tnim

A nők ragyogása sokszor vakít,
ám az idő múlik, s olykor fakít,
mint a javításra használt fakitt.

,amrof "e za :tatum timA
,amrof"e wos iken nav ed
.am rrof "e wa' lüzöq we+em?

Amit mutat: az egy forma,
de van neki sok egyforma,
'melyek közül csak egy forr ma.

,etzőf supa tleté za tzE
Xet zzőf ,su!a _ tehel ah ed

Ezt az ételt apus főzte,
de ha lehet – anyus, főzz te!

,merem si né nebtétös A
.meremsi men nabsogáliv

A sötétben én is merem,
világosban nem ismerem.

,mol a tlo trem ,tdulaiQ
.molatlo gelem ,ój a

Kialudt, mert olt a lom,
a jó, meleg oltalom.

,tno barad a za timA
.tnobarad a izéngem

Amit az a darab ont,
megnézi a darabont.

,allirog a tahlárgU
.allireg a ár ló% men

Ugrálhat a gorilla,
nem szól rá a gerilla.

a loraq ebiq nojaV
xaloraQ sótagoláv
.tlügrekgem a tlürekgeM
gereseq nneladO
.geres-ekneL a za
wenév e ttO
wenévet tój
.wenévet a

Vajon kibe karol a
válogatós Karola?
Megkerült a megkergült.
Odalenn kesereg
az a Lenke-sereg.
Ott e vének
jót tevének
a tevének.

,ledröt si sáM
Xle dröt ,%%or ah

Más is tördel,
ha rossz, törd el!

tte+eh zöq A
.te+ehzöq dnom

A köz helyett
mond közhelyet.

nabávah molá .711 ,tsepsiQ

Kispest, 2000. december 2.

124 wákropi°
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tótísotzib "e metsereQ _
_ ttotísotzib a tlo%aláv _
,tto-tti ?sotzib ludrofőle s
,tto ,tti sotzib a lejjé ráj "oh
,tto tísotzib tamlagu! ed
.ttotísotzib nednim loha

– Kerestem egy biztosítót
– válaszolt a biztosított –
s előfordul biztos' itt-ott,
hogy jár éjjel a biztos itt, ott,
de nyugalmat biztosít ott,
ahol minden biztosított.

,welE trevgem _ :metzedréq tzA
xweletrevgem atóima

Azt kérdeztem: – megvert Elek,
amióta megvertelek?

xa=óR ,ekpi' a za nav loH _
.a=órekpi' a etpétlE _
,wá=I ,táh jnem :ődi za ttI _
Xwá=itáh a datjar ne"el s
,annA rojaM lán%ah timA
.annarojam :re%űf a za
,tlére' leffe=óJ todaP
,tlé re'lef a gém rokim?
.tlére'lef tűteb wos trem
,sökörö za lój atduT
,sököröt ajéváq "oh
.sökörö e+eh a sé
nátloZ roB "oh ,le dlurÁ _
xnát lozrob lőbtetere%

– Hol van az a csipke, Rózsa?
– Eltépte a csipkerózsa.
– Itt az idő: menj hát, Izsák,
s legyen rajtad a hátizsák!
Amit használ Major Anna,
az a fűszer: majoranna.
Padot Józseffel cserélt,
'mikor még a felcser élt,
mert sok betűt felcserélt.
Tudta jól az örökös,
hogy kávéja törökös,
és a helye örökös.
– Áruld el, hogy Bor Zoltán
szeretetből borzol tán?

,máh :arbá za nepéq A
.máharbÁ tza itehzén

A képen az ábra: hám,
nézheti azt Ábrahám.

xóttO ,zírg a wilzÍ _
.óttozir a tnim ,bboJ _

– Ízlik a gríz, Ottó?
– Jobb, mint a rizottó.

,láP ,akpas a ttO _
Xlápaq ah ,ajdroh
XttotáL xtto táL
nabávah molá .711 ,tsepsiQ

– Ott a sapka, Pál,
hordja, ha kapál!
Lát ott? Látott!

Kispest, 2000. december 31.

1124 wákropi°
xam za im "oh sé ,tlov sálmor negéR
.amzaim a :séglözőgiq soróQ
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Régen romlás volt, és hogy mi az ma?
Kóros kigőzölgés: a miazma.

,akjas amla% néziv anja°
.anjas _ amjam akjas atjar

Szajna vizén szalma sajka,
rajta sajka majma – sajna.

,tét a raq ne+imráka meN
.tétaraq a ajlunat ah

Nem akármilyen kar a tét,
ha tanulja a karatét.

,letét géle tti nav leviM
.letétgéle ze armomá%
,tege zén nabdaba% A
.tegezén ,látés ah"oh
:tse nednim wilet lazzA
.tsenednim a isereq

Mivel van itt elég tétel,
számomra ez elégtétel.
A szabadban néz eget,
hogyha sétál, nézeget.
Azzal telik minden est:
keresi a mindenest.

:ttelleq sálojáT
,teleq nav errem
x YTy e-lleq edi sé

Tájolás kellett:
merre van kelet,
és ide kell-e „T” ?

,tláveb re%dóm A
.tláveb nabknab ah

A módszer bevált,
ha bankban bevált.

:lóbmor a wi%táL
.lobmor sé lobmot

Látszik a romból:
tombol és rombol.

,%et erléf timA
.%eter léf wa' za

Amit félre tesz,
az csak fél retesz.

Xerrőb jlére~
,erőb ój ed
;erőb nav ah
xe-rőb :gem dzén s

Cserélj bőrre!
de jó bőre,
ha van bőre;
s nézd meg: bőr-e?

,etrem siráM
.etremsi rám

Máris merte,
már ismerte.

.léca :léc A

A cél: acél.

nabávah ótnobgéj .1711 ,tsepsiQ

Kispest, 2001. február 1.

11124 wákropi°
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,cudráp ,sirgit ,nál%oro naV
.cúd ráp daka wankobmalag s

Van oroszlán, tigris, párduc,
s galamboknak akad pár dúc.

,derem wengé eksüt nüs A
.derem mes"ú ingofgem "í

A sün tüske égnek mered,
így megfogni úgysem mered.

:worot ón%id wos tísivleF
.worotón%id a wendődzeq
,lőttelekiq paq tegeleM
.lőtte lekiq gam wos a sé
,meret gem wonra' tti naV
.meretgem sádut a loh?

Felvisít sok disznó torok:
kezdődnek a disznótorok.
Meleget kap kikelettől,
és a sok mag kikel ettől.
Van itt csarnok meg terem,
'hol a tudás megterem.

,noza rá% tdaram leviM
.nozará% le i%iv men

Mivel maradt szár azon,
nem viszi el szárazon.

,artsum a ój ttel trézA
.artsum a wnützénár trem

Azért lett jó a mustra,
mert ránéztünk a mustra.

,tezevö sogástáraB
.ttezevö nebröq +ema

Barátságos övezet,
amely körben övezett.

:ajpala wenémörÖ
.ajpal a iken "em lój

Örömének alapja:
jól megy neki a lapja.

.ettetnüb ettetnűb A

A bűntette büntette.

:wotál tim? ,modnomlE
,wótál ebővöj ,it
.wottál ,wetzén wa'men

Elmondom, 'mit látok:
ti, jövőbe látók,
nemcsak néztek, láttok.

,létí ikalav aH
.lé tti "oh ,sotzib men

Ha valaki ítél,
nem biztos, hogy itt él.

nátu léd lavóJ
.nátuléd djam %el
XttozoH xtto zoH
nabávah telekiq .1711 ,tsepsiQ

Jóval dél után
lesz majd délután.
Hoz ott? Hozott!

Kispest, 2001. március 15.

111124 wákropi°
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,ná/rop ót%azrob "e mettev t%éR
.ná/ropot "e tlürekőle loh?

Részt vettem egy borzasztó portyán,
'hol előkerült egy toportyán.

,nejlé geres "e ttozgnahlE
,nejlé geres a "oh ,si lleq s
xne+égeres nejlé ?"oh má

Elhangzott egy sereg éljen,
s kell is, hogy a sereg éljen,
ám hogy' éljen seregélyen?

xgnap ppal a ze "oh ,za nav tréiM
.gnappal enneb rám róq a treM

Miért van az, hogy ez a lapp pang?
Mert a kór már benne lappang.

,atraV a zoh s trá" tekemelE
.atravaz men za ,si sám "oh sé

Elemeket gyárt s hoz a Varta,
és hogy más is, az nem zavarta.

:anromoq pé% ,wa' nejle"iFy
YXan _ romoq +o rám ne"el en

„Figyeljen csak, szép komorna:
ne legyen már oly komor – na!”

,lüdneleleb lé% a ah"oH
.lűd nel a za wa'men rokka

Hogyha a szél belelendül,
akkor nemcsak az a len dűl.

,ólot ráp "í ,lot tekerkI
.ólotráp tekekemre" a

Ikreket tol, így pár toló,
a gyermekeket pártoló.

, ?moT sirám edi nöjjöJ _
.motsirá za iken ráj

– Jöjjön ide máris Tom' ,
jár neki az áristom.

,tat tti ,tlov rro ttomA
tati tekerege s
. YTy a tti 'nin trem ,tréza
:wo si'oq téq A
,wos i'oq a "av
.wosi'oq a "av
,ingó ráq rám tsoM
Xingoráq wnüre"
,repe ttel ,tloV
,rep e ttel djam
.repetel +em?
.zelé s ,ze lÉ
nabávah wele% .1711 ,a'araregÉ

Amott orr volt, itt tat,
s egereket itat
azért, mert nincs itt a „T” .
A két kocsis ok:
vagy a kocsi sok,
vagy a kocsisok.
Most már kár ógni,
gyerünk károgni!
Volt, lett eper,
majd lett e per,
'mely leteper.
Él ez, s élez.

Égeraracsa, 2001. április 19.

a34 wákropi°
,tedner ,tádráz téq-"e tremsi névél táraB
.tedner a etremsi mes erétél tárab s
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Barát lévén ismert egy-két zárdát, rendet,
s barát létére sem ismerte a rendet.

, _ nabrosősle _ iq ettötöq tzA
.nabros ősle za wnüjlü en "oh

Azt kötötte ki – elsősorban – ,
hogy ne üljünk az első sorban.

xlakkédná%tná% ,lüklén wédná°
Xlakkédná% _ tná% sereq ah ,bboJ

Szándék nélkül, szántszándékkal?
Jobb, ha keres szánt – szándékkal!

,ótsalah wos nav nabknázaH
.ótsalaH :"e nelte"e má

Hazánkban van sok halastó,
ám egyetlen egy: Halastó.

,naltatahlah a dnom timA
.naltatahllah :őtehtré men

Amit mond a halhatatlan,
nem érthető: hallhatatlan.

,lezüt laváf nelét %égE
.lezzűt wi%táj mesahos ed

Egész télen fával tüzel,
de sohasem játszik tűzzel.

,wenednim tza wáttollaH
,wenne dnim atgúsgem sé
.wennednim ttodnomle "oh
,tagof %%or e djam %ivlE
Xtagof %%or e iq dsazúh s

Hallották azt mindenek,
és megsúgta mind ennek,
hogy elmondott mindennek.
Elvisz majd e rossz fogat,
s húzasd ki e rossz fogat!

,tínávli! ah ,t!émeléV
.tti návli! ,i%et tto men

Véleményt, ha nyilvánít,
nem ott teszi, nyilván itt.

xleterü% "av ,letE rű°

Szűr Etel, vagy szüretel?

temret aflá% ne+I
.ttemret lohnednim men

Ilyen szálfa termet
nem mindenhol termett.

,leréb timalav aH
Xlerréb wézzotrat en
,wizákic málliv aH
.wizá wkic siq a za
: Xstnor en nezE
.'nor si "í rám
nabávah terégí .1711 ,a'araregÉ

Ha valamit bérel,
ne tartozzék bérrel!
Ha villám cikázik,
az a kis cikk ázik.
Ezen ne ronts! :
már így is roncs.

Égeraracsa, 2001. május 4.

134 wákropi°
,sálla%%or a nav ttaim ósá zA
.sá la%%or a :mezénle ?"oha trem
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Az ásó miatt van a rosszallás,
mert ahogy' elnézem: a rosszal ás.

,ttel é!ágic "e ejőtere% pé°
.telé!ágic a iken lleq men "í

Szép szeretője egy cigányé lett,
így nem kell neki a cigányélet.

,tekéf ő töq "ú ,ár war tó+kéB
.tekéfőtöq a i%evel ed

Béklyót rak rá, úgy köt ő féket,
de leveszi a kötőféket.

,égészöq a moladaru zA
.éggészöq tláv lóbulaf +ema

Az uradalom a községé,
amely faluból vált községgé.

,ój ah ,a!a ,tehöj were" A
.ójaha!a "e :tahtál tima
sáiró wkic e nabgásjú zA
.sáirókic +em? ,lóréváq a
,nic men sé ő' ttoz!agroh wa~
. Ynic-nicy :gocnic rége neb+em?

A gyerek jöhet, anya, ha jó,
amit láthat: egy anyahajó.
Az újságban e cikk óriás
a kávéról, 'mely cikóriás.
Csak horganyzott cső és nem cin,
'melyben egér cincog: „cin-cin” .

a :moda tetleme zA
am óda ttetnekkö'el
.amoda ,molá wa' gém

Az emeltet adom: a
lecsökkentett adó ma
még csak álom, adoma.

,úrobmod aknal a zE
,úrob ój esémret a
.úrob wos ár nöj men ah

Ez a lanka domború,
a termése jó ború,
ha nem jön rá sok ború.

,tto lluhel si ól%áz A
.ttolluhel lóról a ah

A zászló is lehull ott,
ha a lóról lehullott.

.si negi nav sinegI
,wél men ,neze tlov séR
,gérmen si né mattál
.wélme wa' rám am ed
,lát tah tlov si pangeT
:llá tah arjú arám
.láttahi ,léttehe _
nabávah netsipan .1711 ,a'araregÉ

Igenis van igen is.
Rés volt ezen, nem lék,
láttam én is nemrég,
de ma már csak emlék.
Tegnap is volt hat tál,
mára újra hat áll:
– ehettél, ihattál.

Égeraracsa, 2001. június 4.

1134 wákropi°
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,laváfla' na+o "e wnüjdzeq tiM
.laváf :la' nebzöq sérém ika

Mit kezdjünk egy olyan csalfával,
aki mérés közben csal: fával.

:tejet tsom rokka wnüzzileggeR
Xtejet somroq a táh gem wu"i _

Reggelizzünk akkor most tejet:
– igyuk meg hát a kormos tejet!

,iteleQ a ravdua+áp E
.itelleq tágamagam loha

E pályaudvar a Keleti,
ahol magamagát kelleti.

,őnehip a ,+eh a za ,ttO
,őn Yehipy "e wi%kef loha
.ő nehip :modut lój ah sé

Ott, az a hely, a pihenő,
ahol fekszik egy „pihe” nő,
és ha jól tudom: pihen ő.

:atgávado nebzöq sézdE
. Yatgáv divör a tlov wé'opy
lettenü% siq a lezze "Í
.letenü% sézétni"ü za

Edzés közben odavágta:
„pocsék volt a rövid vágta” .
Így ezzel a kis szünettel
az ügyintézés szünetel.

,wotídóh "oh ,melémeR
Xwótídóh a rok"e tnim

Remélem, hogy hódítok,
mint egykor a hódítók!

,telé sőh ,+á%iv tti naV
.ttel éssőhjá% ika ,nav s

Van itt viszály, hős élet,
s van, aki szájhőssé lett.

:tókal a mezedréQ
,tto wal a za tllá lohy
Yxttokal nabbároq loh?

Kérdezem a lakót:
„hol állt az a lak ott,
'hol korábban lakott?”

,tuftá abrátv!öq A
.tuftá topal bböt tto s

A könyvtárba átfut,
s ott több lapot átfut.

xwnullá nim wnulániM

Minálunk min állunk?

:wnuttollah tój wa~
.wnuttolah bböt 'nin

Csak jót hallottunk:
nincs több halottunk.

.mótná% a motná°

Szántom a szántóm.

,ikrám sevdeQ
Xiq rám ejgö!

Kedves márki,
nyögje már ki!

nabávah sádlá .1711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2001. július 1.

11134 wákropi°
,témle rűt men tréza ttellem agaM
.témlerüt a i%et arábórp trem
,wájt%o ,lugov atllálüröQ
.wájt%o djam "oh ,wátráv wika
,tto trat a tza lój etzéngeM
,ttotrat élef ulaf a iq?
.ttotrat totob nebézeq sé
,jahós a ze llá% abáiH
.jah óslotu za ttopokle
xtíret na"oh :tireT dattáL
,né mettev tetezgeléL
.!émetev im :matdnomle s
,molá pakle ttőleiM
.molápakgem ttőleza
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Maga mellett azért nem tűr elmét,
mert próbára teszi a türelmét.
Körülállta vogul, osztják,
akik várták, hogy majd osztják.
Megnézte jól azt a tart ott,
'ki a falu felé tartott,
és kezében botot tartott.
Hiába száll ez a sóhaj,
elkopott az utolsó haj.
Láttad Terit: hogyan terít?
Lélegzetet vettem én,
s elmondtam: mi vetemény.
Mielőtt elkap álom,
azelőtt megkapálom.

norátah a tő atráV
.norÁ tah gem aléB téh

Várta őt a határon
hét Béla meg hat Áron.

,atlábiciq rokimA
.atlábic iq :atdnomle

Amikor kicibálta,
elmondta: ki cibálta.

,tevö' tál djam ah"oHy
YXtevö'tál a ajda

„Hogyha majd lát csövet,
adja a látcsövet!”

Xőtmen a gem nojdlÁy
Y .őt men ,=röt a wa' za

„Áldjon meg a nemtő!
az csak a törzs, nem tő. ”

:wnátaQ etzedrékgeM
xgnátaq nebtreq a nav _

Megkérdezte Katánk:
– van a kertben katáng?

móllo nelte"e zA
.moló za tnim ,zéhen

Az egyetlen ollóm
nehéz, mint az ólom.

,worub a tto"oflE
.worúb a wéttivle

Elfogyott a burok,
elvitték a búrok.

nabávah ré!eq jú .1711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2001. augusztus 15.

111134 wákropi°
,sékő% a za treket lój ne!esrev A
.sékö% a tlürekis ttőle léc a "í
,woruh a ttodólocnabuge%%Ö
.worúh előleb wen%el men tréza
,panloh amla% a eb nöjlüreQ
.panloham tehöj ődi %%or trem

Sziporkák 64
A versenyen jól tekert az a szőkés,
így a cél előtt sikerült a szökés.
Összegubancolódott a hurok,
azért nem lesznek belőle húrok.
Kerüljön be a szalma holnap,
mert rossz idő jöhet maholnap.

,tegilsoráV pé% a tti zE
.ttegíl-ttogól not+of loha

Ez itt a szép Városliget,
ahol folyton lógott-lígett.

,trat a tza motál náktiR
,trat élef őzem a iq?
.trat tladlogédnev nálláv s

Ritkán látom azt a tart,
'ki a mező felé tart,
s vállán vendégoldalt tart.

,őt%erbé wa' nav rokkA
.ő t%erbé djam rokima

Akkor van csak ébresztő,
amikor majd ébreszt ő.

lemmörö "an we"eM
.lemmörő za ttü"e

Megyek nagy örömmel
együtt az őrömmel.

:etőG atdnom errE
Y .etőg ze ,meremsiy

Erre mondta Goethe:
„ismerem, ez gőte. ”

,soróq tehel men zA
.soroq ikalav ah

Az nem lehet kóros,
ha valaki koros.

,am lad a wizgnahlE
.amlaD ilkenéle

Elhangzik a dal ma,
elénekli Dalma.

:ná/re" a wi%táL
.ná/re" ajótrat

Látszik a gyertyán:
tartója gyertyán.

,ine' si trézA
.inne' tere% trem

Azért is cseni,
mert szeret csenni.

gésset%ev A
.géset%ev "an
xdapa dap A
nabávah a!adlöf .1711 ,a'araregÉ

A vesztesség
nagy veszteség.
A pad apad?

Égeraracsa, 2001. szeptember 6.

234 wákropi°
,eréjiknednim lodnog "ú lánkimloh A
.eréiknednim tídrof todnog őlleq "oh
ttelleme menah ,nalatko wa'men "Í
ttellem e "oh ,ajtíllá trem ,űpék"an
.teleme bböt le réf men ,ttellem záh a
nát ti! tupaq zehénez+omoq A
.!áti!-arónoeL űrö!ö" a
,nelle za watlaló%lef pangeT
.nelle za ttödüksee%%ö "oh
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A holmiknál úgy gondol mindenkijére,
hogy kellő gondot fordít mindenkiére.
Így nemcsak oktalan, hanem emellett
nagyképű, mert állítja, hogy e mellett
a ház mellett, nem fér el több emelet.
A komolyzenéhez kaput nyit tán
a gyönyörű Leonóra-nyitány.
Tegnap felszólaltak az ellen,
hogy összeesküdött az ellen.

,tisiM aH x%atísúna" tiQ _
Xtísimah "oh ,dstí!ozib "ú

– Kit gyanúsítasz? Ha Misit,
úgy bizonyítsd, hogy hamisít!

,trá nat a ze ,meken le ddiH _
Xtránat a tza táh le tlüreq

– Hidd el nekem, ez a tan árt,
került el hát azt a tanárt!

,metlü%éq iq si rokka ráM
.metlü%ékiq "í ttőleim
,+édegne za ár nav geM
Xjlé :degne arájdaba%
erőp a za sé'nere°
.eröp llá lój trem ,tréza
,iteh e leté za zE
.itehe nátuza "í
xtopúp a tza dotáL _
.tto púp si 'nin ?%ih eD _
gésimmes meN
.géssimmes a
:ézzöq e"eT
Xézöq a ze
.lelüf lellüF
nabávah őtevgam .1711 ,a'araregÉ

Már akkor is ki készültem,
mielőtt így kikészültem.
Meg van rá az engedély,
szabadjára enged: élj!
Szerencsés az a pőre
azért, mert jól áll pöre.
Ez az étel e heti,
így azután eheti.
– Látod azt a púpot?
– De hisz' nincs is púp ott.
Nem semmiség
a semmisség.
Tegye közzé:
ez a közé!
Füllel fülel.

Égeraracsa, 2001. október 5.

1234 wákropi°
,tetöq wi"e za %el eléf-ikonlo~ A
.tettöq arjú bbótu-bbőle djam te+ema
,lé re' a s wküb a gém metnire°
.lére' tedlöf ah ,rokka wa' ed
,norÁ ,dopa' a %éq ttel meN _
Xnorádopa' a nomá% dréq
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A Cholnoki-féle lesz az egyik kötet,
amelyet majd előbb-utóbb újra köttet.
Szerintem még a bükk s a cser él,
de csak akkor, ha földet cserél.
– Nem lett kész a csapod, Áron,
kérd számon a csapodáron!

Xwege ,crep nednim tímá°
.wegecrep tnékú% rokim?

Számít minden perc, egek!
'mikor szúként percegek.

:t!ál %oro za tza dotáLy
Y .tnál%oro "e tímodi

„Látod azt az orosz lányt:
idomít egy oroszlánt. ”

,tteviq tilkap "e bbőlE
.teviq tővöj lóbá/ráq s

Előbb egy paklit kivett,
s kártyából jövőt kivet.

,lü rekis a nodalláV _
.lürekis nednim tsom trem

– Válladon a siker ül,
mert most minden sikerül.

,ódazál sovro za zE
.óda-zál :teviq tima

Ez az orvos lázadó,
amit kivet: láz-adó.

,túr jeb inonabil A
.turjeB tza ajtahtál

A libanoni bej rút,
láthatja azt Bejrut.

,ze trév "oh ,melémeR
,zetrév ő le++ema
.ze tré tim :djam wujtál s
,nérI ,%íd siq a zE
.néri% túkőkö% "e
.avrál avrá llÁ

Remélem, hogy vért ez,
amellyel ő vértez,
s látjuk majd: mit ért ez.
Ez a kis dísz, Irén,
egy szökőkút szirén.
Áll árva lárva.

pel etneteH
.pelet a gem

Hetente lep
meg a telep.

ő ze ,motáL
.őzem a sé

Látom, ez ő
és a mező.

nabávah te%é!e .1711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2001. november 1.

11234 wákropi°
:wís nnefado talucra zA
.wísnnef nevén sám ,dlöfsagam
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Az arculat odafenn sík:
magasföld, más néven fennsík.

,aramaT gem etzedréq tzA
xarra matlov nabmagam "oh

Azt kérdezte meg Tamara,
hogy magamban voltam arra?

,lótta náb a gém nav e%%eM
.lóttanáb a nojdavros "oh

Messze van még a bán attól,
hogy sorvadjon a bánattól.

,ő neq erim ,ajdut mes tzA
.őnekker ?+o gésőh a trem

Azt sem tudja, mire ken ő,
mert a hőség oly' rekkenő.

,wansámotál lef wölü meN
.wansá :motál ,zagi za ráb

Nem ülök fel látomásnak,
bár az igaz, látom: ásnak.

,allotaja za wize!!öQ
.allot a jaj ,rí totanáb

Könnyezik az ajatollah,
bánatot ír, jaj a tolla.

,aksiR :amlá wanákib E
.aksiraM le etlésem tze

E bikának álma: Riska,
ezt mesélte el Mariska.

,ze depe ,tehel sajmo°
xzedepe nátu im ed

Szomjas lehet, eped ez,
de mi után epedez?

:arákab a ár zzedréQ _
xará wab a %el i!!em

– Kérdezz rá a bakára:
mennyi lesz a bak ára?

,mettet%ejret ttőleiM
.mettet%ejre ttőleza

Mielőtt terjesztettem,
azelőtt erjesztettem.

,rét ipip nav loha ,ttO
.rétipip wos a nav tto

Ott, ahol van ππ tér,
ott van a sok pipitér.

;wá!a tti ,wápa ttO
;wá!at tti ,wavlaf tto
.wá! a tíges nabjab s

Ott apák, itt anyák;
ott falvak, itt tanyák;
s bajban segít a nyák.

,tegésrŐ za moráJ
,tegé srő "e loha
.tegésrő llá "ú trem

Járom az Őrséget,
ahol egy őrs éget,
mert úgy áll őrséget.

nabávah molá .1711 ,tsepsiQ

Kispest, 2001. december 1.

111234 wákropi°
,tré rob ázzoh trem ,nednim nebröq ttel sení°
.trérob ttölmöiq a s tréőtíret a ráq
,ajgof ika tájtob ,si za daráflE
.ajgofiq ,ajt%aráf tálah a gíma
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Színes lett körben minden, mert hozzá bor ért,
kár a terítőért s a kiömlött borért.
Elfárad az is, botját aki fogja,
amíg a halát fárasztja, kifogja.

,a'ár bbe% nav wanólrát a wannA
.a'árb téq a wi%kef nebki+ema

Annak a tárlónak van szebb rácsa,
amelyikben fekszik a két brácsa.

,!ét _ sőnmíh men sé úravitláV
.!étsőn bbe%gel a ajráp "í sé

Váltivarú és nem hímnős – tény,
és így párja a legszebb nőstény.

,lleq inráv gém lénletévtá zA
.lekkin a djam ,marflov a ősle
,wé lleq zehsétísőregem A
.wélleq bbasotnofgel a za "í

Az átvételnél még várni kell,
első a wolfram, majd a nikkel.
A megerősítéshez kell ék,
így az a legfontosabb kellék.

:im mes ,ő mes tza ajdut meN
.immes a tjer tnednim i!!em

Nem tudja azt sem ő, sem mi:
mennyi mindent rejt a semmi.

,tti lé ah ,ú% :sotzib rám zA
.tiléhau% wa' ,tsám llah men

Az már biztos: szú, ha él itt,
nem hall mást, csak szuahélit.

,ré lataif gal!o%iv zE
.réllat wos-wos enneb nav ed

Ez viszonylag fiatal ér,
de van benne sok-sok tallér.

,ráj tebic ,ramah tóláH
.rá/eb icraM a %el ze

Hálót hamar, cibet jár,
ez lesz a Marci betyár.

,rémeleV :lovát ,tto zA
.ré melev djam ávoha

Az ott, távol: Velemér,
ahová majd velem ér.

,mette ,le% abáiH
.metele% "én rám tlov

Hiába szel, ettem,
volt már négy szeletem.

,lokób jah ú%%oh A
.lokóbjah rokima

A hosszú haj bókol,
amikor hajbókol.

,tazála enneb 'niN
.tazál a irém ah

Nincs benne alázat,
ha méri a lázat.

nabávah getegref .11711 ,tsepsiQ

Kispest, 2002. január 4.

1111234 wákropi°
,no'árA matzatutá rokimA
.no'ár a ttetne//üf őtlövüs "e
tá norob ővél nabráhop A
.tánorob a ettehzéngem lój
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Amikor átutaztam Arácson,
egy süvöltő füttyentett a rácson.
A pohárban lévő boron át
jól megnézhette a boronát.

,errös gedih tto"áv no"aN
,erös wos a tllá gidda "í
.erös a ttezekrégem gím?

Nagyon vágyott hideg sörre,
így addig állt a sok söre,
'míg megérkezett a söre.

,tdaka%lórgá za tza attáL
.tdaka% lórgá w?+em lével a

Látta azt az ágrólszakadt,
a levél mely'k ágról szakadt.

,rédel ika ,wizáf si zA
.réd el erdlöf llá% nasro" ah

Az is fázik, aki ledér,
ha gyorsan száll földre le dér.

,A ttotídrof bböt enneb naV
.attotídrof lu%%or tréze

Van benne több fordított A,
ezért rosszul fordította.

,wenne'e' a tlov za akO
.wene'e' a wetleklef "oh

Oka az volt a csecsennek,
hogy felkeltek a csecsenek.

,őtlökenez tremsi za Ő
.ő tlöq tomuirótaro s

Ő az ismert zeneköltő,
s oratóriumot költ ő.

,tnár ah ,rokka rabah meN
…tnárah a im ,tza ajdut s

Nem habar akkor, ha ránt,
s tudja azt, mi a haránt…

xzér ,agrás a za ,tto zA
.zéragrás men sé wabmoT

Az ott, az a sárga, réz?
Tombak és nem sárgaréz.

,arpala ros tlüreq meN
.arpal a ettetlef trem

Nem került sor alapra,
mert feltette a lapra.

,etré gem etréŐ
.etrégem me%ih tza

Őérte meg érte,
azt hiszem megérte.

.atti attiG a ttI

Itt a Gitta itta.

,welleq ah"oH
.weleq rokka
nabávah ótnobgéj .11711 ,cloksiM

Hogyha kellek,
akkor kelek.

Miskolc, 2002. február 8.

334 wákropi°
,lafalgét cneliq nav nabóllátsi zA
.laf ták'e% huj zít tzöq wosállá za loha
,wötlüs men gem ah ,ój nebgelem E
.wöt tlüs monif a lü%ékle gíma
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Az istállóban van kilenc téglafal,
ahol az állások közt tíz juh szecskát fal.
E melegben jó, ha meg nem sültök,
amíg elkészül a finom sült tök.

,ulaf a za nav neblezöq A
.úlafgo+áv :záh nav neb+ema

A közelben van az a falu,
amelyben van ház: vályogfalú.

,wájvíh na"oh ,tza ajdut meN
.wájvíh ?"ohráb ,nöj men tréza

Nem tudja azt, hogyan hívják,
azért nem jön, bárhogy' hívják.

,tárabekrü% :wan%i timA
.tárab ekrü% "e nav wülev s

Amit isznak: szürkebarát,
s velük van egy szürke barát.

Yasóda zá% iken rám tloVy
.asodazá% a etlözöq _

„Volt már neki száz adósa”
– közölte a századosa.

,rét i'iq iken gélE
,ré ti'iq :ajdnom loha
,ré takos ajátón ed
,ré si le ávohnednim
.rét aróvogu! ah"oh
léf"ü siq ,ógocav A
,léf no"an "oh ,atdnom tza
.léf neb%ér %ége za trem

Elég neki kicsi tér,
ahol mondja: kicsit ér,
de nótája sokat ér,
mindenhová el is ér,
hogyha nyugovóra tér.
A vacogó, kis ügyfél
azt mondta, hogy nagyon fél,
mert az egész részben fél.

,tlürediq bbőséq ?"ohA
,tlürediq gé za t+ehim
xtlüred iq _ :etzedrékgem

Ahogy' később kiderült,
mihelyt az ég kiderült,
megkérdezte: – ki derült?

xtalanaq a dattál meN _
Xttala naq a ,tto gem dzéN _

– Nem láttad a kanalat?
– Nézd meg ott, a kan alatt!

xtti mér e sereq tiM
.tímér ze temegne
,me% e tti ráB
,me%e nav rám
.me%e men sé
nabávah telekiq .11711 ,tsepsiQ

Mit keres e rém itt?
engemet ez rémít.
Bár itt e szem,
már van eszem,
és nem eszem.

Kispest, 2002. március 10.

1334 wákropi°
,tse ttelab "e ne+im "oh ,mándut aH
.tsettelab "e lef wénréq men rokka
_ XrévilO ,meken le ddih _ wi%tálgeM
.rév ilotsopa za násázamrá%
,wettetni gem watlábaiQ
,wette tnigem wot%u! a "oh
.wettetnigem megne tréza s

Sziporkák 71

Ha tudnám, hogy milyen egy balett est,
akkor nem kérnék fel egy balettest.
Meglátszik – hidd el nekem, Olivér! –
származásán az apostoli vér.
Kiabáltak meg intettek,
hogy a nyusztok megint ettek,
s azért engem megintettek.

,lajjú tsomrám őle ereˇ _
Xlajju not+of ssagotum en s

– Gyere elő mármost újjal,
s ne mutogass folyton ujjal!

,le++ékre siq nav rétsáldaP
.lejjéq rebme "e laf loha

Padlástér van kis erkéllyel,
ahol fal egy ember kéjjel.

náq rat a za tti sereq tiM
xnákrat si"av ,nérá'iri'

Mit keres itt az a tar kán
csiricsárén, vagyis tarkán?

,aról a víh ó%atibmorT
.arólav tsom wiláv momlá

Trombitaszó hív a lóra,
álmom válik most valóra.

,ná/sorob nálaf molpmeT
.ná/so rob a nárátlo

Templom falán borostyán,
oltárán a bor ostyán.

,tlü ?ppé loh? ,rosűm A
.tlüpé arkétájó%

A műsor, 'hol épp' ült,
szójátékra épült.

,lekkétré za léjdőröTy
YXlekétré ika ,%el sé

„Törődjél az értékkel,
és lesz, aki értékel!”

ttel gem návtil A
.ttelgem elejdner

A litván meg lett
rendjele meglett.

,wölü lohA
.wőllü wannav

Ahol ülök,
vannak üllők.

,tót a tuf ttO
.ttotattuf iq?

Ott fut a tót,
'ki futtatott.

.tímá tti mÁ

Ám itt ámít.

nabávah wele% .11711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2002. április 25.

11334 wákropi°
,tekédiv lef dzedef ,tsoráv a tto rám d"aH _
XtekédivleF a sé takokáprit a dzén
,ailátI rám dlöf a zE
,aiL llá tti nék/eh atjar s
YxaiL ,láttiy :widréq lőtiq?
,wo ros "e _ etnire% _ ár naV
.woros a wébrög tréim "oh
,taráp"e ,tű/%eq mattál aM
.taráp "e mettev erima

Sziporkák 72

– Hagyd már ott a várost, fedezd fel vidéket,
nézd a tirpákokat és a Felvidéket!
Ez a föld már Itália,
s rajta hetykén itt áll Lia,
'kitől kérdik: „ittál, Lia?”
Van rá – szerinte – egy sor ok,
hogy miért görbék a sorok.
Ma láttam kesztyűt, egypárat,
amire vettem egy párat.

Ywocárs a tti wantaglo%jaMy
.wocár satti za wétgö!!üd _

„Majszolgatnak itt a srácok”
– dünnyögték az ittas rácok.

,tá trot a atkar arpansáM
.tátrot a gem atpaq men trem

Másnapra rakta a tort át,
mert nem kapta meg a tortát.

,le””e za lazza woríblE
.le"e tápér nödlöf a iq?

Elbírok azzal az eggyel,
'ki a földön répát egyel.

ará má% ttotatumlef A
.arámá% ttetnelej todnog

A felmutatott szám ára
gondot jelentett számára.

eT _ .röq men ,lozjar timA
.etröq ze "oh ,dotál si
,ső lelef men sé tagllaH
.sőlelef men etré trem
,metlétígem aráM
.metlé tti gem tto "oh
,tehlellef ikráb ttO
.tehlelef lattú"e s

Amit rajzol, nem kör. – Te
is látod, hogy ez körte.
Hallgat és nem felel ős,
mert érte nem felelős.
Mára megítéltem,
hogy ott meg itt éltem.
Ott bárki fellelhet,
s egyúttal felelhet.

aráS nof tarasoQ
.arámá% arama%

Kosarat fon Sára
szamara számára.

.lé tti iq? ,létí zA

Az ítél, 'ki itt él.

nabávah netsipan .11711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2002. június 29.

111334 wákropi°
,arob a ój ttel men tréza nápu~
.arób a :lé% tto tjúf not+of trem
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Csupán azért nem lett jó a bora,
mert folyton fújt ott szél: a bóra.

,arálah a i'návíq men ráM
.ará lah a tnemlef nebzöq trem

Már nem kíváncsi a halára,
mert közben felment a hal ára.

xt%it abtlob a lüreq na"oH _
.t%itab :%ev tima ,lorásáV _

– Hogyan kerül a boltba tiszt?
– Vásárol, amit vesz: batiszt.

,tídrof lőbvle! e' ttalaiM
.tídrof topal "e levézeq

Mialatt cseh nyelvből fordít,
kezével egy lapot fordít.

,lekés géle dalán 'nin aH
.lekéssetiq sotlob a "ú

Ha nincs nálad elég sékel,
úgy a boltos kitessékel.

,nel etni% letéte%%ö zA
.neletní% na+o tréza táh

Az összetétel szinte len,
hát azért olyan színtelen.

,aru würü za lezek"óˇ
.arúkürü za ,%et tima

Gyógykezel az ürük ura,
amit tesz, az ürükúra.

,noza laf a lü%éq "Ú
.nozzalaf :ettevár "oh

Úgy készül a fal azon,
hogy rávette: falazzon.

neze "e ,noza "E _
Xnezze"e "oh ,lleq gem

– Egy azon, egy ezen
meg kell, hogy egyezzen!

,wanláníq men degéT
.wanllá nniq tsom wika

Téged nem kínálnak,
akik most kinn állnak.

,má lluh temrep A
.málluh a nöj ah

A permet hull ám,
ha jön a hullám.

,mettet si tiM
xmetet ttel ?"oh s

Mit is tettem,
s hogy' lett tetem?

,tto sámaT táL
xtto sám attál s

Lát Tamás ott,
s látta más ott?

,tí%éq timA
.tti %éq %el za

Amit készít,
az lesz kész itt.

nabávah ré!eq jú .11711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2002. augusztus 1.

1111334 wákropi°
,atapa' gem adzagótara za tteséq leviM
.attapa'gem lój nesered a nápsi za tréza
,abil a wos "oh ,atdnom tzA
.abilaq a wiken i'iq
,aksóJ ,aléB wnázzoh ttöjlE
.aksojaL .B lüvíkneze
,amlaná% a tlov abáiH
.amla ná% a ttezekrégem
,amziraq a nelteljef aH
.amziraq iq lukala men
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Mivel késett az aratógazda meg csapata,
azért az ispán a deresen jól megcsapatta.
Azt mondta, hogy sok a liba,
kicsi nekik a kaliba.
Eljött hozzánk Béla, Jóska,
ezenkívül B. Lajoska.
Hiába volt a szánalma,
megérkezett a szán alma.
Ha fejletlen a karizma,
nem alakul ki karizma.

,nátakuj a nav lohA
,nát akkuJ a légem tto
.nátaQ wu+ ttel lótó+og s

Ahol van a Yukatán,
ott megél a Jukka tán,
s golyótól lett lyuk Katán.

,wot tah ráv nabrátkar A
.wotahráv :mopakgem gím?

A raktárban vár hat tok,
'míg megkapom: várhatok.

,%etarkó° őle da "Ú
.%et arkó% takava% "oh

Úgy ad elő Szókratesz,
hogy szavakat szókra tesz.

,repesiq tnednim tti aH
.repe siq "e amlatuj

Ha itt mindent kiseper,
jutalma egy kis eper.

wetereq i'iq a ttO
.weter eki'iq nav tzöq

Ott a kicsi keretek
közt van kicsike retek.

,rámzor a seziv aH
.rám zorop men rokka

Ha vizes a rozmár,
akkor nem poroz már.

:né melév "Ú
.!émelév ze

Úgy vélem én:
ez vélemény.

letterésíQ
.letE résíq

Kísérettel
kísér Etel.

.má dá mádÁ

Ádám ád ám.

nabávah ré!eq jú .11711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2002. augusztus 30.

2334 wákropi°
,tökel lüleb ár mele"if A
.töq előleb ,"an ga+obmog a
,tlotah ebődre za ?"ohA
,tló tah wa' le ttetí%éq men
.tlotah ,tlötö ,metzedréq ah s
xabá= _ édréq _ egésgeteBy
Y .abá=éd réq tevüf"ó" "Ú
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A figyelem rá belül leköt,
a gombolyag nagy, belőle köt.
Ahogy' az erdőbe hatolt,
nem készített el csak hat ólt,
s ha kérdeztem, ötölt, hatolt.
„Betegsége – kérdé – zsába?
Úgy gyógyfüvet kér dézsába. ”

,sazrob ,sákór séjre' a zE _
Xsazrob siq et ,enneb jráj "ú

– Ez a cserjés rókás, borzas,
úgy járj benne, te kis borzas!

,am zí' a nöj ,bérev a nöJ
.amzi' saku+ "e wusákal s

Jön a veréb, jön a csíz ma,
s lakásuk egy lyukas csizma.

,gni nesőre neblé% a aF
.gni "e gebel nelétöq "í

Fa a szélben erősen ing,
így kötélen lebeg egy ing.

,lö rekis a :attollah tzA
.lőrrekis a ttodnomel "í

Azt hallotta: a siker öl,
így lemondott a sikerről.

lammá% ttozúherléf A
.lammá% "e bbédo metpél
,matlot tsoq "e rokimA
.matlotsóq tsetér "e ?ppé
,trérotkod a ttödlüklE
.tré rotkod wa' zehhe trem
,tlegelrém giákos óJ
xtlegel ?rém _ :etzedrékgem s
,esev en ,ne"el pél wa~
.esseven esiknes "oh
,tto mo'idarap naV
.tómo' idara paq s
.ledlöf leddlöF
nabávah a!adlöf .11711 ,a'araregÉ

A félrehúzott számmal
léptem odébb egy számmal.
Amikor egy kost toltam,
épp' egy rétest kóstoltam.
Elküldött a doktorért,
mert ehhez csak doktor ért.
Jó sokáig mérlegelt,
s megkérdezte: – mér' legelt?
Csak lép legyen, ne vese,
hogy senkise nevesse.
Van paradicsom ott,
s kap aradi csomót.
Földdel földel.

Égeraracsa, 2002. szeptember 3.

12334 wákropi°
,ttap a lemmelező" a lef tré meN
.tdapale melező" a lezze sé
,e-lé% nojav "oh ,tlüremleF
.elé% záh a goflef te+em?
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Nem ért fel a győzelemmel a patt,
és ezzel a győzelem elapadt.
Felmerült, hogy vajon szél-e,
'melyet felfog a ház széle.

,sogarah ttaim egi zA
.sogar ah ,it%evétle trem

Az ige miatt haragos,
mert eltéveszti, ha ragos.

,tnakkav tréza a/uq a zE
.tnaq wav a tá ileret trem

Ez a kutya azért vakkant,
mert tereli át a vak kant.

,aclop a ttozatu wnüleV
.aclopaT tto tnűtlef gíma

Velünk utazott a polca,
amíg feltűnt ott Tapolca.

,wotagnoq ah"oh ,té!!iD
.wot a gnoq neserü wa'

Dinnyét, hogyha kongatok,
csak üresen kong a tok.

xtebe 'roq a tza dotáL _
.tebes croq ttetje ná/aG

– Látod azt a korcs ebet?
Gatyán ejtett korc sebet.

;tni ,geteb tnim ,tnikadO
.tniketeb tehel tnima s

Odakint, mint beteg, int;
s amint lehet betekint.

, _ Xan _ ótaQ ,le dléseMy
Y .anotaq tti tráj "oh

„Meséld el, Kató – na! – ,
hogy járt itt katona. ”

,tlü mér gem notnah A
.tlümérgem lőtika
:lupala me%ev tzA
.lupal am na"oha

A hanton meg rém ült,
akitől megrémült.
Azt veszem alapul:
ahogyan ma lapul.

:abál azzohazaH
.abálaZ ,el edi

Hazahozza lába:
ide le, Zalába.

,rámoh %el rokkA
.rám óh a lluh ah

Akkor lesz homár,
ha hull a hó már.

:tímá lazzA
.timála% zoh
nabávah te%é!e .11711 ,a'araregÉ

Azzal ámít:
hoz szalámit.

Égeraracsa, 2002. november 1.

112334 wákropi°
:welE ttetmeret negér re%"E
,welet e tmeret "oh ,melémer _
Xwelettetmeret tréza ne%ih

Sziporkák 77

Egyszer régen teremtett Elek:
– remélem, hogy teremt e telek,
hiszen azért teremtettelek!

,levön ejréf a na"ohA _
.levőneJ einré lleq eb
,levőn ejréf a nav trézA
.levvö nejrém takered "oh

– Ahogyan a férje növel,
be kell érnie Jenővel.
Azért van a férje nővel,
hogy derekat mérjen övvel.

,noza ,mokar neze men aH
.nozamakaR wo"av tréze

Ha nem ezen rakom, azon,
ezért vagyok Rakamazon.

,wá% ój ,órpa nomaladlO
.gá%ójórpa nav neb+ema

Oldalamon apró, jó szák,
amelyben van aprójószág.

,tekűrűs a aj"ahle aHy
Y .tekürü sé tekékrej tál
,tná%gem "oh ,tza atdnomlE
.tná% gem tev ah ,tíges sé
,wótídóh a wátdnom tzA
.wotídóh tnigem rám "oh
.ővetój őve tój A
,merep a wájla"ráT
,merep "e %el a"rát
.M rep A :mátka sé
sám atla'ado tŐ
.sámaT la' "oh ,lazza

„Ha elhagyja a sűrűket,
lát jerkéket és ürüket. ”
Elmondta azt, hogy megszánt,
és segít, ha vet meg szánt.
Azt mondták a hódítók,
hogy már megint hódítok.
A jót evő jótevő.
Tárgyalják a perem,
tárgya lesz egy perem,
és aktám: A per M.
Őt odacsalta más
azzal, hogy csal Tamás.

llá%iq nabtazuh A
.lá% siq nokalba za

A huzatban kiszáll
az ablakon kis szál.

,tóidár a le dráZy
YXtóid ár lájkar sé

„Zárd el a rádiót,
és rakjál rá diót!”

,tto tllá ikA
.ttotláiq za
nabávah molá .11711 ,tsepsiQ

Aki állt ott,
az kiáltott.

Kispest, 2002. december 21.

1112334 wákropi°
,nattotat%ú af nöj nó+of A
.natto tat%ú iq ,modut men ed
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A folyón jön fa úsztatottan,
de nem tudom, ki úsztat ottan.

,wnütré wen%et timalav aH
,wnütréázzoh zehima "ú
.wnütré zohha ,wujtívajgem

Ha valamit tesznek értünk,
úgy amihez hozzáértünk,
megjavítjuk, ahhoz értünk.

,aksiR ,ammE :néhet téq A
.aksiraM men wüven a sé

A két tehén: Emma, Riska,
és a nevük nem Mariska.

lettelehel sám"ahkof óJ
.letE lehel toga%%ábloq

Jó fokhagymás lehelettel
kolbászszagot lehel Etel.

,gojas enednim ,wétrevlE
.goj a sé !évröt a ze táh

Elverték, mindene sajog,
hát ez a törvény és a jog.

:!ámroq a ettetnelejiQ
.!ámro wit a ttogaraf
,wotá ,jgofy :matdnom tza meN
YXwotájgof "oh ,tza menah
:ali!má! a ludjajleF
.ali! má!a tlálatle _
Yxasav ló za nav geMy
Y .assavlo tsom wa' géMy
,lé! a paq tekéaF
.lé!apaq ój %el "í

Kijelentette a kormány:
faragott a teak ormány.
Nem azt mondtam: „fogj, átok,
hanem azt, hogy fogjátok!”
Feljajdul a nyámnyila:
– eltalált anyám nyila.
„Meg van az ól vasa?”
„Még csak most olvassa. ”
Faéket kap a nyél,
így lesz jó kapanyél.

,őpelgem si za ráM
.ő pelgem na"oha

Már az is meglepő,
ahogyan meglep ő.

,lurobmod lohA
.lurob mód "e tto

Ahol domborul,
ott egy dóm borul.

xtárab tárab A
,név et ,%dut aHy
YXnévet %tehöj
nabávah ótnobgéj .111711 ,cloksiM

A barát barát?
„Ha tudsz, te vén,
jöhetsz tevén!”

Miskolc, 2003. február 7.

11112334 wákropi°
,le !émere! a tto%ú ttaim A
.le!!émere! a ttotatzákcoq trem
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A miatt úszott a nyeremény el,
mert kockáztatott a nyereménnyel.

nabba %ih ól a lüneletgéstéQ
.nabbaz siq ővél nabá!%irat a

Kétségtelenül a ló hisz abban
a tarisznyában lévő kis zabban.

:ajkala lahibe za wizotláV
.ajkal akéb tnim tedlöfzará% a

Változik az ebihal alakja:
a szárazföldet mint béka lakja.

,nelt- YEy tehel tadnom a zE
.neltetehel "oh ,me%ih men s

Ez a mondat lehet „E” -tlen,
s nem hiszem, hogy lehetetlen.

:mor abravdu za tlüreq "Ú
.morab "én a atzúhado

Úgy került az udvarba rom:
odahúzta a négy barom.

,ajágapap a lo'ákiR
.a+ágga pap a wa' ze "oh

Rikácsol a papagája,
hogy ez csak a pap aggálya.

ózár tőlev a léndébE
.ózártőlev :aglod tlesiv

Ebédnél a velőt rázó
viselt dolga: velőtrázó.

tlábaiq lóbdé%mo% A
.tlába iq "oh ,evzedréq

A szomszédból kiabált
kérdezve, hogy ki abált.

,norá tnaQ a datdalE _
xnorátnaq a tdaram "av

– Eladtad a Kant áron,
vagy maradt a kantáron?

,wiré gem widesení°
.wirégem nátuza "í
Xóhoh ,mettever%É
.óhob a tlasahle
erő zem a ,motáL
.erőzem a "emiq
Yráv úb wa' ,le ddiHy
.rávúb a etlözöq _
óS atrí lőrrE
.ósah!oq "oh ,tza
nabávah telekiq .111711 ,tsepsiQ

Színesedik meg érik,
így azután megérik.
Észrevettem, hohó!
elhasalt a bohó.
Látom, a mez őre
kimegy a mezőre.
„Hidd el, csak bú vár”
– közölte a búvár.
Erről írta Shaw
azt, hogy konyhasó.

Kispest, 2003. március 1.

3334 wákropi°
,lü neltemlerüt bböt nabóráv A
.lüneltemlerüt ráj ála-löf "e s
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A váróban több türelmetlen ül,
s egy föl-alá jár türelmetlenül.

,étadalef a letiviq A
.T a dalef arátsop te+em?

A kivitel a feladaté,
'melyet postára felad a T.

,etlel ő gem akrémzáQ A
.etlelögem nebémörö s

A Kázmérka meg ő lelte,
s örömében megölelte.

,etsele ráv a ,mlif a zE _
,etselle "í rám ah"oh sé
Xetse lef ajda ,meréq ,"ú
,e-jef "oh ,gem dzén ,jdala° _
Xejef a e-nav nebdner s
,repes ah ,bboj ,metnire°
.rep es ,dlöf es ?ppéksám
,t%ér"e tatum ikalaV
.t%ér "e datá t%érsám
,moráv lüneltemlerüT
.morráv a wéjnűtlef "oh
nebmeletré so!oziB
.neb-M le tré t!émdere

– Ez a film, a vár eleste,
és hogyha már így elleste,
úgy, kérem, adja fel este!
– Szaladj, nézd meg, hogy fej-e,
s rendben van-e a feje!
Szerintem, jobb, ha seper,
másképp' se föld, se per.
Valaki mutat egyrészt,
másrészt átad egy részt.
Türelmetlenül várom,
hogy feltűnjék a várrom.
Bizonyos értelemben
eredményt ért el M-ben.

lü t%ereq nánoroq A
.lüt%ereq notnápjef a

A koronán kereszt ül
a fejpánton keresztül.

_ metnire% _ lattúzE
.metni re%deteh rám

Ezúttal – szerintem –
már hetedszer intem.

,metleklef rokimA
.metleklef djam rokka
wólrodnáv a wezE
xwól rodnáv nabólav
.ráv ós rávóS
nabávah telekiq .111711 ,tsepsiQ

Amikor felkeltem,
akkor majd felkeltem.
Ezek a vándorlók
valóban vándor lók?
Sóvár só vár.

Kispest, 2003. március 5.

13334 wákropi°
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,tezre% a'ruf rábmá né"e za zA
,tezre% !áhén atzamlakla sigém
.ttezre% ténez ój tnisamlakla trem

Az az egyén ámbár furcsa szerzet,
mégis alkalmazta néhány szerzet,
mert alkalmasint jó zenét szerzett.

,táhur _ ő _ dév ,tagot%it trézA _
Xtáhurődév a rám dajdroh "oh

– Azért tisztogat, véd – ő – ruhát,
hogy hordjad már a védőruhát!

xtőlevré wemer "e rám láttáLy
YXtőlev réq na"oha ,dzén rokkA

„Láttál már egy remek érvelőt?
Akkor nézd, ahogyan kér velőt!”

nabártámu° men "oh ,moduT
.nabártáM ú% a takáf gár
,trevel na+o wo"av trézA
.trevel nednim rodóT a trem

Tudom, hogy nem Szumátrában
rág fákat a szú Mátrában.
Azért vagyok olyan levert,
mert a Tódor minden levert.

nabnolibaB :mattollah tzA
.nabnolI bab a ttozoglod

Azt hallottam: Babilonban
dolgozott a bab Ilonban.

,nokurá za lút da "ú wa~
.nokurá za tígárd men ah

Csak úgy ad túl az árukon,
ha nem drágít az árukon.

,tere° a tto sé turP a ttO
Xtere% ika ,tá nejlelö

Ott a Prut és ott a Szeret,
öleljen át, aki szeret!

,tlü redne% "e nogá zA
.tlüredne% ertélbboj +em?

Az ágon egy szender ült,
'mely jobblétre szenderült.

,llá nágniQ wa' lüde"E
.lánágniQ ne"el iq "oh

Egyedül csak Kingán áll,
hogy ki legyen Kingánál.

.lüred iq "oh ,lürediQ

Kiderül, hogy ki derül.

lettih ,neőző”geM
.le tih a "of mesos

Meggyőzően, hittel
sosem fogy a hit el.

,zár róp a timA
.záróp tehel men

Amit a pór ráz,
nem lehet póráz.

sélü sűh a zE
.sélüsűh neb"e

Ez a hűs ülés
egyben hűsülés.

nabávah netsipan .111711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2003. június 2.

113334 wákropi°
xaroq ó+of a tehel i!!em nojaV _
.arokój "oh ,motál ed ,modut men tzA _
,trébbeseveq wnuzoglod meN _
,tré bbeseveq zehsétnö trem
.tréb bbeseveq wnupaq men "í s
,lö gö% "én a za men megnE
.lögö%"én trémiq a menah
,wóludni za wanazgnahleF
.woludni inlunovlef ah
,tto wal ój a ergév tráV
.ttokallój iknednim loh?
,wélü%éq tehel meN
,wélü %éq giléf mes
.wélü% %éq wő menah
,nötröb a tnÖ ajráVy
YXnÖ ,trőb bböt nozzú! en
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– Vajon mennyi lehet a folyó kora?
– Azt nem tudom, de látom, hogy jókora.
– Nem dolgozunk kevesebbért,
mert öntéshez kevesebb ért,
s így nem kapunk kevesebb bért.
Engem nem az a négy szög öl,
hanem a kimért négyszögöl.
Felhangzanak az indulók,
ha felvonulni indulok.
Várt végre a jó lak ott,
'hol mindenki jóllakott.
Nem lehet készülék,
sem félig kész ülék,
hanem ők kész szülék.
„Várja Önt a börtön,
ne nyúzzon több bőrt, Ön!”

,nabát%it elev "éL _
Xnabbát%it stírakat s

– Légy vele tisztában,
s takaríts tisztábban!

,anoh rat a tti zE
.a!ohrat enneb nav s

Ez itt a tar hona,
s van benne tarhonya.

gé sejlet a wa'meN
.géssejlet lüde"e

Nemcsak a teljes ég
egyedül teljesség.

,ze tereq tlü%éklE
.zetereq le++ema
lóttjas a bbádO
.lotjas togáriv
,lavágla bboJ
.laváglab tnim
nabávah a!adlöf .111711 ,tsepsiQ

Elkészült keret ez,
amellyel keretez.
Odább a sajttól
virágot sajtol.
Jobb algával,
mint balgával.

Kispest, 2003. szeptember 2.

1113334 wákropi°
,söröQ Y"any a asá+ofe%%ö söröQ moráH
.sörők"aN wa' ttel lóbsoráv "enelte"e ed
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Három Körös összefolyása a „nagy” Körös,
de egyetlenegy városból lett csak Nagykőrös.

,sáráj wos-wos a ólavabáih tlov meN
.sáráj a gelitelüret ttöjertél trem

Nem volt hiábavaló a sok-sok járás,
mert létrejött területileg a járás.

,eréle! asokof a lef ajóR _
xe-réle !ál a "oh ,gem ezzedréq s

– Rója fel a fokosa nyelére,
s kérdezze meg, hogy a lány elér-e?

,navgem gém tsom gésőtehel A
.nav gem tlov sáraka innet trem

A lehetőség most még megvan,
mert tenni akarás volt meg van.

,ajgob a wi%tál wenlétöq A
.a+gob a za :gofel tima sé

A kötélnek látszik a bogja,
és amit lefog: az a boglya.

,wuif a tnim ,wu!ál a bböT
.wúif a tsom wánotaq trem

Több a lányuk, mint a fiuk,
mert katonák most a fiúk.

néjétse ősle gnasraf A
.né+étse za t%ér wettev

A farsang első estéjén
vettek részt az estélyén.

,abkokgnaB matzatulE
.abkoknab a metzénle s

Elutaztam Bangkokba,
s elnéztem a bankokba.

É sám a ze ,moduT
.ésám naso!ozib

Tudom, ez a más É
bizonyosan másé.

,óllá nÖ wa' ráMy
Y .óllánö "ohtnim

„Már csak Ön álló,
minthogy önálló. ”

: .M lőle tló°
Xmelőle jnem _

Szólt elől M. :
– menj előlem!

,őddef "él eNy
YXődef a ój

„Ne légy feddő,
jó a fedő!”

,géle si zA
.géle dnim ah
,woda timA
.wóda woza
nabávah te%é!e .111711 ,tsepsiQ

Az is elég,
ha mind elég.
Amit adok,
azok adók.

Kispest, 2003. november 25.

11113334 wákropi°
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,enémiq inatná% őtevgam A
.eném iken tlov zohsátná% a sé

A magvető szántani kiméne,
és a szántáshoz volt neki méne.

,gáliv sám iq tlukala abáiH
.gálivsám a tdaram si nebbe ah

Hiába alakult ki más világ,
ha ebben is maradt a másvilág.

,lőb+eh ek/eh a lárgu bbáknI
.lőb+eheq e wé"i trob mestnim

Inkább ugrál a hetyke helyből,
mintsem bort igyék e kehelyből.

,ételüdrep a metelet%iT
. YTy e lüdrep lótta nápu' trem

Tiszteletem a perdületé,
mert csupán attól perdül e „T” .

,őlüdlöz nednim roktelekiQ
.őlűd dlöz a za nesönölüq
,wan!o%%a siq "e matdnomgeM
.wan!o%%asiq nojvíh en "oh
:wetse meken melőt evdréQ
xwetse za rám wedivör tréim _
,arómota za tatum lóJ
.arro moT a lőtte tlú!gem s

Kikeletkor minden zöldülő,
különösen az a zöld dűlő.
Megmondtam egy kis asszonynak,
hogy ne hívjon kisasszonynak.
Kérdve tőlem nekem estek:
– miért rövidek már az estek?
Jól mutat az atomóra,
s megnyúlt ettől a Tom orra.

,ré za dagad nákolmoH
,ré mes ti!!emes za trem
.ré abléc a bbőle ah

Homlokán dagad az ér,
mert az semennyit sem ér,
ha előbb a célba ér.

,tráv =oloQ legger nároQ
.tráv=oloQ matlov elev s

Korán reggel Kolozs várt,
s vele voltam Kolozsvárt.

:wőnlügem si tavol A
.wönlü gem wönle za ,né
,wujá! a tlegel lohA
.wujá!at a nav arra
ajla "eh nednim meN
.ajla"eH lattú"e
Yxle %ém le%%éMy
nabávah molá .111711 ,tsepsiQ

A lovat is megülnők:
én, az elnök meg ülnök.
Ahol legelt a nyájuk,
arra van a tanyájuk.
Nem minden hegy alja
egyúttal Hegyalja.
„Mésszel mész el?”

Kispest, 2003. december 12.

23334 wákropi°
,sekétré mődi za ,wnuzzoktativ eN _
Xsekétrémődi srev a :le ajdagof s
,ttezén to"an gásótagllah A
.tezén a ttozotlávgem levim
,ssevöq "oh ,tza molnája meNy
Y .sevöq no"an actu za trem
,géle nednim ,wnutlo men aH
.géle zív nav zohsátlo za s
,már ak'am a ttorgu trézA
.máraq a tdaram avti! trem
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– Ne vitatkozzunk, az időm értékes,
s fogadja el: a vers időmértékes!
A hallgatóság nagyot nézett,
mivel megváltozott a nézet.
„Nem ajánlom azt, hogy kövess,
mert az utca nagyon köves. ”
Ha nem oltunk, minden elég,
s az oltáshoz van víz elég.
Azért ugrott a macska rám,
mert nyitva maradt a karám.

.sokájav se"eq sovro zA
xsokÁ ?jav lezze tréte"E

Az orvos kegyes vajákos.
Egyetért ezzel vaj' Ákos?

,ésőremsi v!ökitú zA
.éssőremsi wiláv lőtte

Az útikönyv ismerősé,
ettől válik ismerőssé.

,lúd avrís ótagotál A
.ludav rís tdeppüseb a trem
,tetsereq tréima ,zA
:tetser e wussálgem "oh
.ttet sereke% a évö
,lórrásáv a am nöjgeM
.lorásáv tá=ór loha

A látogató sírva dúl,
mert a besüppedt sír vadul.
Az, amiért kerestet,
hogy meglássuk e restet:
övé a szekeres tett.
Megjön ma a vásárról,
ahol rózsát vásárol.

,wódrohsörös wozA
.wodroh teke+ema

Azok söröshordók,
amelyeket hordok.

,tosrob a le dkaR _
Xtósrob a nátza s

– Rakd el a borsot,
s aztán a borsót!

le!égi tiMy
Yxle!!égi za
X+eh ój ze ,jeH
nabávah ótnobgéj .1111711 ,tsepsiQ

„Mit igényel
az igénnyel?”
Hej, ez jó hely!

Kispest, 2004. február 2.

123334 wákropi°
.dagar tto ne!!öq levőpic ,ótahráj men rás A
.dagar tto ne!!öq ,levőpic ótahráj men rás A
,őkttorÍ za sagam retém 111133345556
.őq ttorí atjar ne'nin ,nabnoza motál "ú
,wá= atuj "e sé zobod "e gém naV
.wá= a tuj deken ,tzobod a me%iv
wettel wasoni' nabáhur jú zA
.wettel ólunovlef nepennü za
,wettettípé wülev nadjaH
,wettetípé takos levim s
.wetettípé wülev wa' tsom
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A sár nem járható, cipővel könnyen ott ragad.
A sár nem járható cipővel, könnyen ott ragad.
884 méter magas az Írottkő,
úgy látom azonban, nincsen rajta írott kő.
Van még egy doboz és egy juta zsák,
viszem a dobozt, neked jut a zsák.
Az új ruhában csinosak lettek
az ünnepen felvonuló lettek.
Hajdan velük építtettek,
s mivel sokat építettek,
most csak velük építtetek.

,wenőn er"e wáksurf a ráB
.wenőn wezén mes tirti' "e

Bár a fruskák egyre nőnek,
egy csitrit sem nézek nőnek.

,t- YAy lokram nesőre na+O
.talokram a ttörötel "oh

Olyan erősen markol „A” -t,
hogy letörött a markolat.

,lótólloh "e ótahrávlE
.llotólloh atjar ne"el "oh

Elvárható egy hollótól,
hogy legyen rajta hollótoll.

,lórravdu za ttöjeb bbőlE
.loravdu tnebedi tsom sé

Előbb bejött az udvarról,
és most idebent udvarol.

,tököt ő tüs nátuléd aM
.tökötőtüs iken zoh ah

Ma délután süt ő tököt,
ha hoz neki sütőtököt.

:bbasopala asát%aláV
.bbasopal a iken lleq "í

Választása alaposabb:
így kell neki a laposabb.

,zet%ereq takatu aH
,zeht%ereq a réado
xze t%ereq _ :izedréq sé

Ha utakat keresztez,
odaér a kereszthez,
és kérdezi: – kereszt ez?

nabávah ótnobgéj .2711 ,tsepsiQ

Kispest, 2005. február 13.

1123334 wákropi°
,t%emret si lőrlezöq tahtál za wa~
.t%emret t!évön nabákirfA ika
,zénanátu ,nav ejedi aH
.zén anátu ,"emle ah sé
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Csak az láthat közelről is termeszt,
aki Afrikában növényt termeszt.
Ha ideje van, utánanéz,
és ha elmegy, utána néz.

,ől lükemer rebme za zE
.őllÜ :wemer nabmá%tnop "í

Ez az ember remekül lő,
így pontszámban remek: Üllő.

,nejlé pennü za "oh ,zohhAy
YXne+épennü za t%ér ne"ev

„Ahhoz, hogy az ünnep éljen,
vegyen részt az ünnepélyen!”

,a+omog norob a wi%Ú
.a+om ógnorob irésíq s

Úszik a boron gomolya,
s kíséri borongó molya.

."em tebböt ,ráv men ikA
."em ,tebböt ráv men ikA

Aki nem vár, többet megy.
Aki nem vár többet, megy.

xe-ze"ely :etzedrékgeM
YXezze"el "ú ,negi ah s

Megkérdezte: „legyez-e?
s ha igen, úgy legyezze!”

,attál am tza na"ohA
.atálam iken lleq men

Ahogyan azt ma látta,
nem kell neki maláta.

,rávis men ját savah A
.ráv ís tto temegne sé

A havas táj nem sivár,
és engemet ott sí vár.

,tlláiq abupaq A
.tláiq nanno djam "oh

A kapuba kiállt,
hogy majd onnan kiált.

,wanrís gém loha ,ttO
.wanrís "e tnemiken

Ott, ahol még sírnak,
nekiment egy sírnak.

:jahó igérsegéR
.jah ó en ,ne"el jú

Régesrégi óhaj:
új legyen, ne ó haj.

lletser ,me%ih tzA
.lettser "e innem

Azt hiszem, restell
menni egy resttel.

nabávah telekiq .2711 ,tsepsiQ

Kispest, 2005. március 2.

11123334 wákropi°
,űrév gelem a bböt ttözöq wotallá zA
.űrévgelem nav gem ttözöq werebme za

Sziporkák 88
Az állatok között több a meleg vérű,
az emberek között meg van melegvérű.

sé ,tjes a tlukalaiq rokimalaV
.sétjes men sé gásólav rám atóza

Valamikor kialakult a sejt, és
azóta már valóság és nem sejtés.

,nebé :gelem gém +ema ,af a zA
.nebégelem noza wázzoglodlef s

Az a fa, amely még meleg: ében,
s feldolgozzák azon melegében.

,pan nednim llá lóbáró 111133
.pannednim wi%la táró 1112 lőbbe

24 órából áll minden nap,
ebből 8 órát alszik mindennap.

,ertesenednim gem ezze"eJ _
Xertese nednim vret a ój men

– Jegyezze meg mindenesetre,
nem jó a terv minden esetre!

Xle dle% :iken atdnom re%"E
.ledle% not+of atóza sé

Egyszer mondta neki: szeld el!
és azóta folyton szeldel.

,tellemekri' "e ttevegeM
.ttellem bmoc a tlov tto +ema
,tah rís a ,moráh anru %éQ
.tahrís "í ,zít gem sétemet
,nabrakenez a gés"e naV
.nabraq enez a táh nojló%
,telkéllem ajálmá% A
.ttel wéllem ajnofelet s

Megevett egy csirkemellet,
amely ott volt a comb mellett.
Kész urna három, a sír hat,
temetés meg tíz, így sírhat.
Van egység a zenekarban,
szóljon hát a zene karban.
A számlája melléklet,
s telefonja mellék lett.

nesered ,lejjef gerÖ
xnesered a sereq tim

Öreg fejjel, deresen
mit keres a deresen?

Ysój ah ,tál ebővöJy
.sójah "e ajtíllá _

„Jövőbe lát, ha jós”
– állítja egy hajós.

la'naq abab a zE
.la’’nakab a lazza

Ez a baba kancsal
azzal a bakanccsal.

nabávah te%é!e .2711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2005. november 23.

111123334 wákropi°
,ttemret acirokuq géle nédi zA _
temret se%%ö za djam wüsseheviq "oh
.temret sáilad "e wülev etlözöq _
.wéstísetré "oh tnim ,tsám tráv meN
Xwéstísetré ,tsám tráv men "ohtniM
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– Az idén elég kukorica termett,
hogy kivehessük majd az összes termet
– közölte velük egy daliás termet.
Nem várt mást, mint hogy értesítsék.
Minthogy nem várt mást, értesítsék!

,amru" a wos nabádovÓ
.am rú" takos were" nednim s

Óvodában sok a gyurma,
s minden gyerek sokat gyúr ma.

,semetet ,sőtnelej ge%%ö zAy
YXssemet et "oh ,meséréq a "í

„Az összeg jelentős, tetemes,
így a kérésem, hogy te temess!”

,elet gém %el ,ara! rám tloV
.elet laváf ajátjap a s

Volt már nyara, lesz még tele,
s a pajtája fával tele.

,asálsovro za ój ttel meN
Xassál sovro "oh ,segéskü%

Nem lett jó az orvoslása,
szükséges, hogy orvos lássa!

,wereke% sóhke za wennöJ
.wereq e%rep wutarájeb a s

Jönnek az ekhós szekerek,
s a bejáratuk persze kerek.

YS nednim amrof"e meNy
.senednim a etlözöq _

„Nem egyforma minden S”
– közölte a mindenes.

,tti gelem im ,modut meN
.tígelem imalav ed

Nem tudom, mi meleg itt,
de valami melegít.

,silátaf Ł űre%tezgéV
.si látaf ázzoh nav "oh

Végzetszerű → fatális,
hogy van hozzá fatál is.

Yxrá 'luq sotnop a zEy
.rá'luq a etzedréq _

„Ez a pontos kulcs ár?”
– kérdezte a kulcsár.

,taráv gésnelle zA
.taráv a ajvív gím?
nabávah molá .2711 ,tsepsiQ

Az ellenség várat,
'míg vívja a várat.

Kispest, 2005. december 25.

33334 wákropi°
,táltno%iv ah ,teknim tá négevüme% a zéngeM
.tál tno%iv lazza ,men rám eri!bböt elüklén trem
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Megnéz a szemüvegén át minket, ha viszontlát,
mert nélküle többnyire már nem, azzal viszont lát.

,rázab tlob "e tehel rokka arkotomá° _
.ráz abtlob sogáliv "e teketit ah"oh

– Számotokra akkor lehet egy bolt bazár,
hogyha titeket egy világos boltba zár.

Xtto t%aka% a tza gem dzén nesemle"iF
,ttot%aka% talusrát na+o ze ,le ddiH
.ttot%aka% togáriv wi+ema ,za tnim

Figyelmesen nézd meg azt a szakaszt ott!
Hidd el, ez olyan társulat szakasztott,
mint az, amelyik virágot szakasztott.

,arkób ,erteré'id a wi"áv meN
.arkob bbe%gel a wenéjtreq ze ráb
,lánlú! ebzív "oh ,tte+ehAy
YXlánlú! a ,tnef dessereq tto

Nem vágyik a dicséretre, bókra,
bár ez kertjének a legszebb bokra.
„Ahelyett, hogy vízbe nyúlnál,
ott keressed fent, a nyúlnál!”

xtti gáliv pé% a ze %el bboJ
.tígáliv ed ,gé men ah ,djaM

Jobb lesz ez a szép világ itt?
Majd, ha nem ég, de világít.

letE lölű" "oh ,tza mezrÉ
.lettelölű" wav gidepgém

Érzem azt, hogy gyűlöl Etel
mégpedig vak gyűlölettel.

,tetlé soglod meken látdA _
.tetlé megne +ema ,za ze s

– Adtál nekem dolgos éltet,
s ez az, amely engem éltet.

,tti návli˘ xle wat"ah loH
.tínávli! wentnűtle ah

Hol hagytak el? Nyilván itt,
ha eltűntnek nyilvánít.

,létrev gigévdnim le%%Őy
Y .létrevgigév rokima
,tto ti!árap "e tnehiP
.ttoti!ár api za ed
,dettőle tlov abáiH
.dettőlle ,dattotnorle
.atloV a tloV
nabávah getegref .12711 ,tsepsiQ

„Ősszel mindvégig vertél,
amikor végigvertél. ”
Pihent egy parányit ott,
de az ipa rányitott.
Hiába volt előtted,
elrontottad, ellőtted.
Volt a Volta.

Kispest, 2006. január 13.

133334 wákropi°
.gem lelef tréze ,men nebtese nedniM _ xdnom tazagI _
.gem lelef tréze men ,nebtese nedniM _ xdnom tazagI _
.géserev men ,melező" ed ,meN _ xnelet!émderE _
.géserev ,men melező" eD _ xmen ,nelet!émderE _
.ttelleq einnet tima ,ettet ,metré meN .ttedevéT _
.ttelleq einnet tima ,ettet metrÉ XmeN _ xttedevéT _
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– Igazat mond? – Minden esetben nem, ezért felel meg.
– Igazat mond? – Minden esetben, nem ezért felel meg.
– Eredménytelen? – Nem, de győzelem, nem vereség.
– Eredménytelen, nem? – De győzelem nem, vereség.
– Tévedett. Nem értem, tette, amit tennie kellett.
– Tévedett? – Nem! Értem tette, amit tennie kellett.

.rebme tte%evle men ,a%%iv nöJ XmeN _ x"emlE _
.rebme tte%evle ,meN _ xa%%iv nöj meN ."emlE _

– Elmegy? – Nem! Jön vissza, nem elveszett ember.
– Elmegy. Nem jön vissza? – Nem, elveszett ember.

.innet men gem tza őlli meN _ xi%etgeM _
.innet men gem tza őllI XmeN _ xi%etgeM _

– Megteszi? – Nem illő azt meg nem tenni.
– Megteszi? – Nem! Illő azt meg nem tenni.

xto'álaq sokám a méntere% en "oH _
Xto'álaq sokám a méntere% en"oH _

– Hogy ne szeretném a mákos kalácsot?
– Hogyne szeretném a mákos kalácsot!

Xmen"ohed ,Á _ xwaózúhté% meN _
XmeN ."ohed ,Á _ xwaózúhté% meN _

– Nem széthúzóak? – Á, dehogynem!
– Nem széthúzóak? – Á, dehogy. Nem!

YXmen pé% a ,tehöj a!ú' Ay
.menpé% a wnülev etlözöq _

„A csúnya jöhet, a szép nem!”
– közölte velünk a szépnem.

,sobáb iléd sé -itse naV
.sobábiléd mes wüki"e s

Van esti- és déli bábos,
s egyikük sem délibábos.

,zilE rüF a ze ,dsagllaH _
X ?zíL ,erűf a jpél en sé
Ynájla túq a teziv táLy
.nájlat túr "e etlözöq _

– Hallgasd, ez a Für Elise,
és ne lépj a fűre Líz' !
„Lát vizet a kút alján”
– közölte egy rút talján.

,tága za metnigeM
,tág a %oq apu' trem
.tága% ajdroh lé% s

Megintem az agát,
mert csupa kosz a gát,
s szél hordja szagát.

.ttotrat tto trat "E

Egy tart ott tartott.

nabávah te%é!e .12711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2006. november 10.

1133334 wákropi°
sé ,deper ed ,willámle wa'men lőtzívrá zA
.sédeper a ze tehel si se+é%evtelé
,am ókal ój a melev etlözöQ
.am mokal ój %el rám s ,tlü%ékle "oh
,amokal ój a ráv nátu wezE
.am mokallój "oh ,melémer loha
,lésem ópa"an a ttőleiM _
Xléssem sé ebsö'lömü" a jnem
,nö tlö "oh ,le witjelef meN
.nöstlö si táhur ne+imráb
,nö tlö timráb arágam "Í
.!ötlö ajrakat men ténűb
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Az árvíztől nemcsak elmállik, de reped, és
életveszélyes is lehet ez a repedés.
Közölte velem a jó lakó ma,
hogy elkészült, s már lesz jó lakom ma.
Ezek után vár a jó lakoma,
ahol remélem, hogy jóllakom ma.
– Mielőtt a nagyapó mesél,
menj a gyümölcsösbe és messél!
Nem felejtik el, hogy ölt ön,
bármilyen ruhát is öltsön.
Így magára bármit ölt ön,
bűnét nem takarja öltöny.

,anráV +ema ,nabsoráv A
.anráv ika ,ikalav nav

A városban, amely Várna,
van valaki, aki várna.

,azúz a'aq gamo' a zE
.azzúze%%ö rémahiT djam

Ez a csomag kacsa zúza,
majd Tihamér összezúzza.

,sokata' na+o trézA
.soq ata' izagi trem

Azért olyan csatakos,
mert igazi csata kos.

,wóba% a wájdagoflE
.woba%iq nőftéh tima

Elfogadják a szabók,
amit hétfőn kiszabok.

, YNy ssef gém "oh ,lóttA
Xnessef "oh ,tehöjle
.molánjas men ,tlúmlE
.molánjaS xmen ,tlúmlE
.tlohol men ,tlátéS
.tlohol ,meN xtlátéS
.ttotrat tótrat "E
nabávah terégí .3711 ,a'araregÉ

Attól, hogy még fess „N” ,
eljöhet, hogy fessen!
Elmúlt, nem sajnálom.
Elmúlt, nem? Sajnálom.
Sétált, nem loholt.
Sétált? Nem, loholt.
Egy tartót tartott.

Égeraracsa, 2010. május 25.

11133334 wákropi°
,tniket ebővöj a rokret%evli% ika ,naV
.tniketeb ővöj a nákalba nablanjah sé
,ejtreq ETLE za treq a ze rábaH
.ejtreketle ő za ,pa' a évö
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Van, aki szilveszterkor a jövőbe tekint,
és hajnalban ablakán a jövő betekint.
Habár ez a kert az ELTE kertje,
övé a csap, az ő eltekertje.

,iat%up láP ,isoráv retéP
.iat%upláp za wen%e tima s

Péter városi, Pál pusztai,
s amit esznek az pálpusztai.

,ajtúq dé%mo% a nav lezöQ
.a/uq dav "e tza izrő ed

Közel van a szomszéd kútja,
de őrzi azt egy vad kutya.

,e+ém ,elé% nav wenredeM
xe-+ém géle :motál men ed

Medernek van széle, mélye,
de nem látom: elég mély-e?

,ezzén :iken mettetjefiQ
xe-zén "oh ,za sege!él a
,erküt-telé za wüttőlE
.erkütelé za tahiq ze s

Kifejtettem neki: nézze,
a lényeges az, hogy néz-e?
Előttük az élet-tükre,
s ez kihat az életükre.

,lát :lorásáv ő timA
.látlorásáv si et ed

Amit ő vásárol: tál,
de te is vásároltál.

őtü trápse"ej a zA
.őtütráp izagi men

Az a jegyespárt ütő
nem igazi pártütő.

,iamór akór a zA
.iam órakat a ze s
a trám ebzíV
.atráM sefre'
be "iri zA
.bbe"iri za
nabávah netsipan .3711 ,a'araregÉ

Az a róka római,
s ez a takaró mai.
Vízbe márt a
cserfes Márta.
Az irigy eb
az irigyebb.

Égeraracsa, 2010. június 2.

111133334 wákropi°
,ó :tídro sakraf nálki% a ,nneF
.ótídrosakraf gedih a ze
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Fenn, a sziklán farkas ordít: ó,
ez a hideg farkasordító.

.tá"ná za men ,atráv tévüS
.tá"ná za ,meN xatráv tévüS

Süvét várta, nem az ángyát.
Süvét várta? Nem, az ángyát.

,%avar "e nav no+ot%ip A
.%avar tnappor esélezeq

A pisztolyon van egy ravasz,
kezelése roppant ravasz.

,dap a agárd ,gem e"ev eN
.dapa nasro" e!é%re sé

Ne vegye meg, drága a pad,
és erszénye gyorsan apad.

,merev gem si worá tto naV
.merevgem ,wiseeleb ah

Van ott árok is meg verem,
ha beleesik, megverem.

.tehel men dé%eb dnoloB
.teheL xmen ,dé%eb dnoloB

Bolond beszéd nem lehet.
Bolond beszéd, nem? Lehet.

mettevle takogam A
,metevle djam "oh ,lazza
.M ttevle tnednim edmá

A magokat elvettem
azzal, hogy majd elvetem,
ámde mindent elvett M.

.maif men ,ő mo!áL
.maif ,meN xő mo!áL

Lányom ő, nem fiam.
Lányom ő? Nem, fiam.

:detré men "av detrÉ
.detré %etgem tnednim

Érted vagy nem érted:
mindent megtesz érted.

,taráj topalipaN
.taráj a zoh te+em?

Napilapot járat,
'melyet hoz a járat.

dákirab a zE
,dáq Yiraby "e wa'
xdákirab a loh s

Ez a barikád
csak egy „bari” kád,
s hol a barikád?

nabávah őtevgam .3711 ,tsepsiQ

Kispest, 2010. október 23.

233334 wákropi°
,sopal a tre! tréza nebé!esrev were!eq A
.sopala ,tríőle asát%agad t%il=or a trem
,óda zí za ttórár tima ,igö!iq gímA
.ódazzi za tah%ú nebkétjerev gidda
,nnel ttedef wisám a ,nnef ttedef wi"e zA
.neltedef watdaram mes neppékimmes "í
,tsépél ú%%oh "e wnüttet nebzökiM
.tsépélú%%oh "e wnu%i nebzöq im
tnemlef abráV a dév"ü zA
.tnemlef tiknednim "oh ,lazza
,sátah bbo"an őtehrélE
.sá tah a dnim lüzöq tah ah
,tezirő za tnű%gem aráM
.ttezirő gipanget levim
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A kenyerek versenyében azért nyert a lapos,
mert a rozsliszt dagasztása előírt, alapos.
Amíg kinyögi, amit rárótt az íz adó,
addig verejtékben úszhat az izzadó.
Az egyik fedett fenn, a másik fedett lenn,
így semmiképpen sem maradtak fedetlen.
Miközben tettünk egy hosszú lépést,
mi közben iszunk egy hosszúlépést.
Az ügyvéd a Várba felment
azzal, hogy mindenkit felment.
Elérhető nagyobb hatás,
ha hat közül mind a hat ás.
Mára megszűnt az őrizet,
mivel tegnapig őrizett.

,ze re%űf óláviq leviM
.zere%űf elev tnednim táh

Mivel kiváló fűszer ez,
hát mindent vele fűszerez.

,dattollah ,matlodnog tzA
.dattolah tlov si men "oh

Azt gondoltam, hallottad,
hogy nem is volt halottad.

,wőnűtiq a wannav ttO
.wönűtiq lüzöq wika
,tetteven "oh ,i%et lóJ
.tteteven iknednim "í
levré nese+eH
.levvré sotazgnah
nabávah te%é!e .13711 ,a'araregÉ

Ott vannak a kitűnők,
akik közül kitűnök.
Jól teszi, hogy nevettet,
így mindenki nevetett.
Helyesen érvel
hangzatos érvvel.

Égeraracsa, 2011. november 3.

1233334 wákropi°
,wássom gem si wájtatzá takáhur sok%ip A
.wássomgem si tekütset a wika ,wannav ed
xle%%évlé% a lazza widoksokédaka tiM _
.le %év lé% a gem bbőséq ,tllále rám őse zA
;ettetré ,znép a tto%táj tepere% "an "oH
.ettet tréznép tzednim "oh ,nezehen tza ed
abálaf a ttödőtüeleb aM
.abálaf worá irakenez a
,isáiró amlatrat lével A
.I sáiró esédzekeb nednim
ará!ozib ődi ój A
.arrá! !ozib nöjgem ah ,ój
,ettetevgem bbőlE
,ettetevgem bbótu
.ettetev gem nátza
,dazál men lef ikneS
.dazál nav abáih
őtettípé za zA
.őtet :típé tima
lekkiq "oh ,moráV
.lekiq "oh ,ajráv
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A piszkos ruhákat áztatják is meg mossák,
de vannak, akik a testüket is megmossák.
– Mit akadékoskodik azzal a szélvésszel?
Az eső már elállt, később meg a szél vész el.
Hogy nagy szerepet játszott a pénz, értette;
de azt nehezen, hogy mindezt pénzért tette.
Ma beleütődött a falába
a zenekari árok falába.
A levél tartalma óriási,
minden bekezdése óriás I.
A jó idő bizonyára
jó, ha megjön bizony nyárra.
Előbb megvetette,
utóbb megvetette,
aztán meg vetette.
Senki fel nem lázad,
hiába van lázad.
Az az építtető
amit épít: tető.
Várom, hogy kikkel
várja, hogy kikel.

,tti re! ikalaV
.tíre! ól a ah

Valaki nyer itt,
ha a ló nyerít.

,lég :sereq timA
.légsereq tréza

Amit keres: gél,
azért keresgél.

nabávah netsipan .113711 ,a'araregÉ

Égeraracsa, 2012. június 24.

11233334 wákropi°
,ttihgem sé saidála' erökgél géssözöq A
.tih gem sállav a za :tekő ajtrate%%ö ima
,tá romám a ebéjef tnem lóbrob ój A
.táromám ajdulaiq "oh ,tdükefel sé
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A közösség légköre családias és meghitt,
ami összetartja őket: az a vallás meg hit.
A jó borból ment fejébe a mámor át,
és lefeküdt, hogy kialudja mámorát.

,wötűf lüde"e "oh ,mettih tzA
.wőtűf a wettöjeb nebzöq ed

Azt hittem, hogy egyedül fűtök,
de közben bejöttek a fűtők.

,támlazib nÖ za ettet%evlE
.támlazibnö za ttü"e lezze s

Elvesztette az Ön bizalmát,
s ezzel együtt az önbizalmát.

tétel-géskü% ttozomlah A
.tételgéskü% a izedef
,ttoba% gem si trrav nasroˇ
.ttoba%gem ődi za trem

A halmozott szükség-letét
fedezi a szükségletét.
Gyorsan varrt is meg szabott,
mert az idő megszabott.

téq e "oh ,wa' motál tsoM
.téke za azzúh rökö

Most látom csak, hogy e két
ökör húzza az ekét.

,tratnabraq "oh ,i%ih tzA
.trat nabraq ah"oh ,lazza

Azt hiszi, hogy karbantart,
azzal, hogyha karban tart.

Yxlu%oro wenlé%eb wiQy
Y .lu%%or _ óvI lüde"Ey

„Kik beszélnek oroszul?”
„Egyedül Ivó – rosszul. ”

,melet tré takos no"aN
.meletré enneb tlov trem

Nagyon sokat ért telem,
mert volt benne értelem.

:evré sótahtah tloV
.evrés a tlujúiq
tráp wi"e zA
.tráp tahda mes
ánabvah ré!eq jú .113711 ,a'araregÉ

Volt hathatós érve:
kiújult a sérve.
Az egyik párt
sem adhat párt.

Égeraracsa, 2012. augusztus 20.

111233334 wákropi°
,it%ereeb tőnórájeb a !o%%adzag A
.it%ereeb téjttekrap abo% téq a elev s
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A gazdasszony a bejárónőt beereszti,
s vele a két szoba parkettjét beereszti.

,tevökak'am nabáctu za mattál gérmeN
.tevöq ak'am abmori "e "oh ,si tza sé

Nemrég láttam az utcában macskakövet,
és azt is, hogy egy iromba macska követ.

,ret%eme% %ége za tza gem attál tsoM _
.ret%E ,me%rop "e tnem ebdeme% a "oh

– Most látta meg azt az egész szemeszter,
hogy a szemedbe ment egy porszem, Eszter.

,lognah wa' ,zehénez a tré meN
.logna haB "oh ,ettetnelejiq s

Nem ért a zenéhez, csak hangol,
s kijelentette, hogy Bach angol.

,wóda-adrá' a wennöjiq rokiM?
.wodaado témré nednim rokka

'Mikor kijönnek a csárda-adók,
akkor minden érmét odaadok.

,e-ttelleq ge!ő% amI
xe-teleQ :asáloját s
,ettelleq lüneltelleQ
.eteleq tlov men tréze

Ima szőnyeg kellett-e,
s tájolása: Kelet-e?
Kelletlenül kellette,
ezért nem volt kelete.

,wnil upA za :etlözöQ
.wnilup a attagugem s

Közölte: az Apu link,
s megugatta a pulink.

,idara .M "oh ,moduT
.idaram ti'iq "e sé
,erétse ttozúh tokkarF
.erétset a ttelliár s
_ rö%bböt _ nátu sárí˘
.rő% bböt atjar tdaram
leséq lejjÉ
,lesséq selé
.leséq ah ,ój s
nabávah őtevgam .113711 ,tsepjÚ

Tudom, hogy M. aradi,
és egy kicsit maradi.
Frakkot húzott estére,
s ráillett a testére.
Nyírás után – többször –
maradt rajta több szőr.
Éjjel késel
éles késsel,
s jó, ha késel.

Újpest, 2012. október 13.

1111233334 wákropi°
.negI _ xmen ,tazára"am a ze őtehtrÉ _
.negimeN _ xtazára"am a ze őtehtrÉ _
,etzeletéverme% bbőle trekkivc A
.etzeletév erme% avtaglábórp djam
:walatlálatiq "oh ,meken za óJ
.wala tlálatiq a %e%el et "í
tto tarájeb supaq +eké% A
,ttotarájeb negér-segér rám
.totarájeb a izrő "í trem
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– Érthető ez a magyarázat, nem? – Igen.
– Érthető ez a magyarázat? – Nemigen.
A cvikkert előbb szemrevételezte,
majd próbálgatva szemre vételezte.
Jó az nekem, hogy kitaláltalak:
így te leszesz a kitalált alak.
A székely kapus bejárat ott
már réges-régen bejáratott,
mert így őrzi a bejáratot.

xőtehtegetjer na"oh ráq A _
.ő tehtegetjer na"ohrákA _

– A kár hogyan rejtegethető?
– Akárhogyan rejtegethet ő.

Xmá wó' menah ,i%up men zE _
.mákó' erdner atzotlokir _

– Ez nem puszi, hanem csók ám!
– rikoltozta rendre csókám.

,metse! gidda wa' t!évös A
.metse! a mattálgem gíma

A sövényt csak addig nyestem,
amíg megláttam a nyestem.

se%e men "oh ,inadnom ráQ
.se%em ere za trem ,tréza
Yaré tehel si wa%roq Ay
.aréteh a el atlokrot _
.tetrésíq tetrésíq A
náforp a lekenÉ
.náfórpa za avllá
.ókaf aru bE
.ókaf arúb E
nabávah molá .1113711 ,tsepsiQ

Kár mondani, hogy nem eszes
azért, mert az ere meszes.
„ A korszak is lehet éra”
– torkolta le a hetéra.
A kísértet kísértet.
Énekel a profán
állva az aprófán.
Eb ura fakó.
E búra fakó.

Kispest, 2013. december 21.

5 wákropi°
,"an rő wisám a ,i'iq rő wi"e zA
."anrő sagam "e wüsettelef a sé
,a%%ulatá tnotalaB a ika ,naV
.a%%ulatá ókcam a telet a sé
,armo" a ár ttezén nesegréM
.armo" a rám ttezlej teled trem
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Az egyik őr kicsi, a másik őr nagy,
és a felettesük egy magas őrnagy.
Van, aki a Balatont átalussza,
és a telet a mackó átalussza.
Mérgesen nézett rá a gyomra,
mert delet jelzett már a gyomra.

,óllálüde"e rebme za wa~
.óllá :lüde"e rebme za trem

Csak az ember egyedülálló,
mert az ember egyedül: álló.

naltatrá .P a ze metnire° _
.naltatráp "e elev etlözöq _

– Szerintem ez a P. ártatlan
– közölte vele egy pártatlan.

,ősel wí" a zén tókkeg "E
.őselkí" a gnü' névö sé

Egy gekkót néz a gyík leső,
és övén csüng a gyíkleső.

,talnája men ,akóm-akóH
.talnája ,men akóm-akóh

Hóka-móka, nem ajánlat,
hóka-móka nem, ajánlat.

,őneB not+of etzeré tzA
.őneb a"ál ejef a "oh

Azt érezte folyton Benő,
hogy a feje lágya benő.

.tö etrevgem tő nabkkas A

A sakkban őt megverte öt.

,tsom alliv a za llá ttO
.tsomalliv %tahtál loha

Ott áll az a villa most,
ahol láthatsz villamost.

wá/a gga noravdu zA
.wájtagga takiá/ag

Az udvaron agg atyák
gatyáikat aggatják.

,wnütréte"e nabbA
.wnütré te"e ttet "oh

Abban egyetértünk,
hogy tett egyet értünk.

,tál rokka wa~
.tálroq 'nin ah
nabávah molá .11113711 ,tágirotaliF

Csak akkor lát,
ha nincs korlát.

Filatorigát, 2014. december 15.

15 wákropi°
,nabrosősle wizoktanov arágaM
.nabros ősle za ,tto arágam negi
anzá rapi za ze ,ense aH _
.anzárap i+eh "e etlözöq _
,da!!of dilpmurq ,wá= a igéR _
Xdajnof lóbba s ,tóláh stí%éq
,ará zív a tnemlef gérmeN
.aráziv a zén mes ár "í
,ettezdep menahgilA
.ettezde .P men gém tő "oh
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Magára vonatkozik elsősorban,
igen magára ott, az első sorban.
– Ha esne, ez az ipar ázna
– közölte egy helyi parázna.
– Régi a zsák, krumplid fonnyad,
készíts hálót, s abból fonjad!
Nemrég felment a víz ára,
így rá sem néz a vizára.
Alighanem pedzette,
hogy őt még nem P. edzette.

,ánnáb es gödrö za tzA
.ánnáb enzeveniq ah

Azt az ördög se bánná,
ha kinevezne bánná.

,őzödlü za nabámo˘
.ő zödlü tekesettet s

Nyomában az üldöző,
s tetteseket üldöz ő.

:ara dóh a tál timA
.aradóh ttolluhel za

Amit lát a hód ara:
az lehullott hódara.

,wankosám atdnom tzA
.wanko sám innel lleq

Azt mondta másoknak,
kell lenni más oknak.

erre s ,ettetlőrE
.ere za tnattapgem

Erőltette, s erre
megpattant az ere.

eletE sé letE
.el ette t%orba zA

Etel és Etele
Az abroszt ette le.

,trésíq ika ,zA
.trésíq giázah
nabávah molá .23711 ,tsepsiQ

Az, aki kísért,
hazáig kísért.

Kispest, 2015. december 10.

115 wákropi°
,N "én a tlov aróN ,aniN ,ikiN ,illeN
.ne"én a dnim abláb wetnem ttü"e wika
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Nelli, Niki, Nina, Nóra volt a négy N,
akik együtt mentek bálba mind a négyen.

,ópol calam a űrőb tétös A
.ópolcalam a atjar !epöq a s

A sötét bőrű a malac lopó,
s a köpeny rajta a malaclopó.

,tto t%aq a lef tnűt latlázA
.ttot%akalef tekepéq "oh

Azáltal tűnt fel a kaszt ott,
hogy képeket felakasztott.

,ajná% ajnáb a le ttöröt "Ú
.ajnáb-ajná% s ,etlehretlút
,tatu rége za ttetípÉ
.taturége tre! lezze sé
.etni elev etnielE
,ódagof telüpé zA
,ódagof a rís loha
.óda-gof a ttöjeb trem

Úgy törött el a bánja szánja,
túlterhelte, s szánja-bánja.
Épített az egér utat,
és ezzel nyert egérutat.
Eleinte vele inte.
Az épület fogadó,
ahol sír a fogadó,
mert bejött a fog-adó.

,tná%gem őznö'löq A
.tná% gem tís ttoda sé

A kölcsönző megszánt,
és adott sít meg szánt.

,mádál a nabkoraS
.mádÁ llá ettellem s

Sarokban a ládám,
s mellette áll Ádám.

,tájnáb a wutvíhlE
.tá!áb a wützéngem

Elhívtuk a bánját,
megnéztük a bányát.

,tezgéV a ttöjlE
.ttezgév si elev s

Eljött a Végzet,
s vele is végzett.

nődepe llá %Ő
.nődepel lá% "e

Ősz áll epedőn
egy szál lepedőn.

nabávah te%é!e .123711 ,sorávcnereF

Ferencváros, 2016. november 24.

1115 wákropi°
,lótta gem őtehtílezöq men trap a zE
.llota za i%evebröq tetegi% a "oh
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Ez a part nem közelíthető meg attól,
hogy a szigetet körbeveszi az atoll.

,gitsepan rí őlev!ökőf a zE
.gitseP anrí ,anlov ejedi ah s

Ez a főkönyvelő ír napestig,
s ha ideje volna, írna Pestig.

,walatráv men notalrát A
.wala tráv men a tlov tto trem

A tárlaton nem vártalak,
mert ott volt a nem várt alak.

,őleq nőséq were" a zE
.ő leq nőséq legger nednim
,ólbaralluh a ráj lohA
.ólbar a lluh nesegemöt

Ez a gyerek későn kelő,
minden reggel későn kel ő.
Ahol jár a hullarabló,
tömegesen hull a rabló.

,totadará za mele"iF
.totada-rá za irpösle

Figyelem az áradatot,
elsöpri az ár-adatot.

,tadápaq a vas a ajraM
.tadápa wav a iré'id

Marja a sav a kapádat,
dicséri a vak apádat.

:letétlef ótálgédneV
.lettétlef wélezőf a
.ővetój őve tój A
,lét pelgem lavóh woS
.létpelgem :"av tucnuh
,trégem tődi woS
,trégem takakos
.tré gem si dut trem
YxsomlÁ nav loHy
Y .somlá ,wi%keFy
nabávah molá .123711 ,tsepsiQ

Vendéglátó feltétel:
a főzelék feltéttel.
A jót evő jótevő.
Sok hóval meglep tél,
huncut vagy: megleptél.
Sok időt megért,
sokakat megért,
mert tud is meg ért.
„Hol van Álmos?”
„Fekszik, álmos. ”

Kispest, 2016. december 27.
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