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Jámbor Zsuzsánna

Kék nagyapó
(Tréfás költemények –

Kék nagyapa kalandjai Tapló bátyóval)

1936–39

Kék nagyapa eredete

Mosón� volt édesanyja,
Lócsiszár az édesapja.

A tó partján laktak
Szegény sárkunyhóban,
Vetettek, szántottak,
Mentek vadászatra.

Ilyen keservesen éltek,
Hogy megkeressék kenyerüket.

Elnevezése

Ezt a nevét azért kapta,
Mert furcsa eset történt rajta.
Megbízta egy boltos fuvarosnak,
Mert a Tiszántúlra tintát szállítottak.

A boltos nagyapának
Jól megmondta,
Hogy vigyázzon
A tintára:

„Mert repedt a hordó vége
Kifoly’ a tinta bel�le.”
De Nagyapa ezt elfeledte,
Az ostort lovának szegezte.

A ló szaladt,
Mert megijedt,
S a tintáshordó
Szétrepedt.

Hátraesett így nagyapó
Nyakig bele a tintába,
Olyan kék lett a pofája,
Alig gy�zte mosni róla.

Így ragadt a név reája,
Meg az egész családjára.
Ezért aztán fia, lánya,
Mind a „Kék” elnevezést kapta.

(…)

2004–2006

Kék nagyapa eredete

Születése:
Mosón� volt édesanyja,
Lócsiszár az édesapja.
Ott laktak a falu alján,
Úgynevezett Cserépfalván.
Sem a hegyen, sem a völgyön
Köves, sziklás, sovány földön.

Neve:
Hogy a becsületes neve:
Ki? És hol volt lejegyezve?
Mintha nem is fontos volna,
A krónika nem szól róla.
Ha az ember tisztességes,
Az anyakönyv ott mellékes.
Tény, hogy mind a falu népe.
S�t, ami több, a környéke
Mintha lett voln’ öregapjuk
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Úgy tisztelték mindannyiuk.
Nem volt még sok �sz hajszála,
Mégis mind felnéztek rája.
S bár lehetett Pál vagy Péter,
Nagyapónak nevezték el,
A „Kék” el�nevet pedig
Balesetként emlegetik.

Mit�l lett � „Kék” Nagyapó?
A „Kék” név még ifjabb korban
Ragadt rá, de mondom sorban:

Merthogy sok mindenhez értett,
�zött néhány mesterséget,
Mindamellett f� hivatás:
Lovas kocsis fuvarozás.

Onnan volt a nagy tudása,
Mivel az országot járta
És a számos évek alatt
Gy�lt sok hasznos tapasztalat.

Él� állat, vagy bármely tárgy,
Mind mi elszállításra várt.
Lehetett az lajtban, zsákban,
Sok-sokféle változásban,
Azt � majd mind elvállalta
Semmi nem fogott ki rajta.

A nagy tintaszállítás:
Ez esetben, pár hordóban
Épp tintát volt szállítóban.
Tintát vitt biz’, sötétkéket,
No meg hozzá a melléklet:
Kalamáris, tollhegy, radír,
Nagy íves itatóspapír,
Mit egy központ, egy a másnak
Szétosztott az iskoláknak,
Melyekben a sok tollhegyek
Megmártóznak, megfürdenek,
A kis kezek vezetése
Bet�ket formál bel�le,
Születnek sok okos dolgok,
Lesznek számok, tintafoltok,
Egyszóval sok hasznos dolog,
Mely a tudomány körül forog
S ezekben a jó dolgokban

Nagyapának érdeme van.
Mert a tinta, penna s bármi
Saját lábán nem tud járni.
Kell egy jó fuvaros kocsis,
Ki rajta eligazodik,
Kinek mennyit, s hol adja le
A szállítólevelekre.
Az id�b�l ki ne fusson,
Amire kell, odajusson.

A nap, amelyen pórul járt:
No de most már visszatérve
A baleset történtére,
Tudni kell, hogy e baleset
Egy rekken� nyár nap esett.........

H�s hajnalban indult útnak
Dunántúlról Tiszántúlra.
Intették is félt� szóval:
Vigyázzon jól a hordókkal,
Óvatosan kocsikázzon,
Az irammal ne hibázzon!
Mert egy hordó sérült, repedt
Közvetlenül a bak mellett.

De hát a nap hosszú nagyon,
Unalmas ott fenn a bakon,
És ha a ló lassan lépdel,
Nem kopik a kilométer.
A kocsis az utat róva
Csak magával állhat szóba,
Bár lovával még szót válthat –
Válthatna, de nem kap választ.
Gondolkodik, mindent fontol,
Kicsi családjára gondol,
Julisra, a h� párjára,
Kedves oldalbordájára.
Aztán, hogy szerény ne legyek,
Ott a két jó kedves gyerek,
Jenimé, az � szép fia
Sudár, okos, kész dalia
És a kedves kis Jolánka,
Szeme fénye, kisleánya.
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A szúnyogvész: Na de térjünk 
vissza másra

Mert a hazagondolásra
Ráér újra visszatérni,
Ha éji szállását eléri
Itt, mivel a nap is végül
Kezd lecsúszni már az égr�l.
Tavas, nádas utak mentén –
Mert hiszen ez úgy van rendjén –
Lenyugszanak mind egyebek,
De a szúnyoghad éledez,
Vérszívó kedvük teljében
Nem maradhat békességben
T�lük állat és emberek
Majd kiverik szemeiket.

A mi h�sünk se kivétel,
Kapkod mind a két kezével,
A ló is úgy, teljes g�zzel
Védekez a túler�vel.
Szemellenz�s fejét rázva
Kapálózik, de hiába.
És a bajt még baj tetézi,
Egy vad bögöly utoléri,
Rátapad a derekára,
Majd a szügyét szúrja, rágja,
A fullánkját mélyre fúrja
S megismétli újra, újra.

Szegény pára fájdalmába’
Galoppol, majd vad vágtába
Iramodik ágaskodva,
Nehéz terhét húzva, vonva.
„Hó-ha, hó-ha, hó, ne tovább!”
Csendesítné vadult lovát
Nagyapa biz’, ámde végül
Gyepl�je kihull kezéb�l.

Mert a gebe se lát, se hall,
S amíg bírja er�- s szusszal
Vágtat, küzd még egy darabig,
Majd eld�lve összeesik.

Reccsen a rúd, kettétörik,
Minden összegabalyodik
Megfeszül az istráng hátul,

S a rossz hordó a rángatástul
– Hol el�re, hol meg hátra –
Felborul, s most nagyapára
Ömlik a csúf, fekete lé,
� meg hanyatt, hátrafelé
Bukik egyet – égnek lába,
Nyakig bele a tintába!

A baleset után:
A félred�lt szekér alatt
Nagyapa is alul maradt.
Itt-ott bizony meg is sérült,
Gyomra forog, feje szédül,
Tapogató két kezével
Épp a led�lt bakra ér fel.
Talált ott itatóspapírt,
Kinyújtotta kezét azért,
Jókat szakított bel�le
S gy�rte szemei gödrébe
Kiiktatva mind a nedvet,
Mit a szemhéj beeresztett.
Már egy percet sem bírna ki,
Kezdi lassan nyitogatni,
És no lám, mintha derengene,
Úgy t�nik, hogy lát is vele.
Ott volt minden egy kupacba,
Mint kártyavár, összerogyva,
És a hordók szanaszéjjel,
Elgurulva, ép fenékkel,
Ép dongával – Hisz ez csoda!
Álltak csak: se té, se tova,
Csak az az egy repedt, árva
Csordogált a saroglyába
Eld�lve a szekérroncson,
Összetörve minden ponton,
Az út szélén a száraz gazzal
– Mint egy gazdag íróasztal –,
Összevegyült írószerek
Szerteszéjjel teríttettek.

De mi lett a lóval?
No és hát a szegény pára?
Mintha nem gondolnánk rája,
Vele mi van? Vele mi lett?
Szuszog még? Vagy kiszenvedett?
Nagyapó most csak rá gondol,
Kétked�en mellé guggol.
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Az nem mozdul, kókadt feje,
Szeme csukva, orra száraz,
Az istrángján is próbál húzni,
De nem akar megmozdulni.
Pillanatra – ahogy réved –
Szeme kulacsára téved,
S már a keze nyúl utána,
Hisz ott van egy hajításra.
Feszíti a ló pofáját,
Tolja orrától az állát,
Majd a kulacs nyitott felét
Nyomja belé, feszítve szét,
Hogy a leveg� bejusson,
És a víznek utat nyisson.
Egyszerre csak – ez nem való,
Lélegzik alatta a ló!
Oldala jár fel is, meg le,
Megindul az élet benne.
A fejét is megemeli,
S a leveg�t engedi ki.
Kapálózik, kantárt tépdel,
Amíg végül fel is térdel,
Hát Nagyapa, a jó lélek,
Gondolhatjuk, hogy mit érzett,
Gügyögött hozzá egy szépet,
Az útszélr�l füvet tépett,
A roncsok közt rendet rakott,
A kocsit is, ahogy tudta,
Javítgatta, tákolgatta,
Majd az eldarabolt hámot,
Istrángot, gyep�t, szerszámot
Kezdte rendre összerakni,
Kötözgetni, varrogatni.

A ”tüzes szekér”:
Egyszerre csak j� vészes hang,
Üti fülét, mintha harang
Zúgna, és nem csilingelne,
Hanem mikor verik félre,
S messze, amerre a szem ellát,
T�z festi meg az ég alját,
Más irányból, az úttesten

Mint a táltos jön sebesen
Vijjogó hanggal egy szekér,
Fölötte a por égig ér,
Nagyapa majd k�vé meredt,
Ébren van? Vagy álmodik-e?
Ámde aztán látja is �,
T�zoltókocsi, ami j�,
És ahhoz sem férhet kétség,
Hogy egy nádas, vagy tarló ég.

Gyakran megesik efféle,
Rekken� nyár idejébe.
Persze, ami leggyakrabban,
Hogy ez vagy az lángra lobban.
Felel�tlen, trehány ember
Okozza vagy követi el,
Vagy éppen egy éhes vándor
A zsenge kukoricábul
Tört pár csövet, s helyben, legott
Száraz gallyból tüzet rakott,
Zsákmányát a t�zbe tette,
Hogy a héjában megsüsse,
S a t�zre már nem vigyázott,
Jóllakottan továbbállott.
– Ilyen és más buta dolog
Történhet, mi tüzet okoz,
Melyb�l aztán ered sok kár,
Lángba borulhat a határ –
Gondolatján végig se ér,
Máris ott robog a szekér.
Hiába integet nekik,
Meg se látják, azt se nézik,
Hogy valaki áll-e ottan,
Mert csak az a fontos mostan,
Hogy a helyszínre érjenek,
S amit lehet, megmentsenek.
Nagyapa hát hoppon maradt,
De magyarázza bölcs gondolat:
Belátta, hogy ily veszélybe
Nem is vehették �t észre,
Majd pihenni kicsit leült,
S nyomban mindjárt elszenderült.

A szerz� édesapjával kezdte írni nyolcéves korában a verses mesét, közel hetven évvel kés�bb 

folytatta s fejezte be. Mind a két résznek az elejét adjuk közre most, a Napkút Kiadó illusztráltan 

tervezi megjelentetni a Jámbor József szerkesztette könyvet.


