
Nºgy�Ãttilº�
 

Lomhº�nyúlLomhº�nyúlLomhº�nyúlLomhº�nyúl����
 

Nyílik az oleánder 
Vaníliaillat 
Lengi be orcám 
S ajakim szintén 
 
Pattog a cinke 
Szarka csereg fenn 
Árokból béka 
Mászik elé 
 
Füstöl a szájam 
Jó pipaillat 
Űzi a szúnyog 
Bősz seregét 
 
Déli a nap már 
Perzseli vállam 
Tikkad a tarlón 
Lomha a nyúl 

 
ÁlomÁlomÁlomÁlom����

 
Álom suhan a réten át 
Álmodom hogy téged lát 
Hogy benned mégis béke van 
S a mozdulatnak éke van 
 
Hogy néha hálás az aki 
A kézfogásból hallja ki 
Hogy te voltál az és te maradsz 
Ki el és le és fel nem adsz 
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«gyügyű�beszéd�ez«gyügyű�beszéd�ez«gyügyű�beszéd�ez«gyügyű�beszéd�ez����
 

Már nem zavarhat senki semmi 
A bokrok és fák eltakarnak 
Az égen fehér felhők haladnak 
S minden igyekszik élni lenni 
 
Reggel a nap kel este a hold 
Együgyű beszéd ez s régóta igaz 
Hol égen és földön lépdel a vigasz 
Illat és fény és színek mit hord 
 
A távol a közel a fent és a lent 
Testem az alkony hevében ég 
Kipergő élet és mégsem elég 
Annak ki profán nagynéha szent 

 
Hºgyni�hogyHºgyni�hogyHºgyni�hogyHºgyni�hogy����

 
Talán jobb lenne néha 
Nem emlékezni semmire 
Elnéző lenni léha 
Az abroszt gyermekként enni le 
 
Hagyni hogy a hangok és szobák 
Messze távolban lebegjenek 
S a nyári lompos orgonák 
Árnyékos oldalt neveljenek 
 
Hagyni mindent mi felkavar 
Inni a kávét kinn a széken 
Mígnem a langyos zivatar 
Után a párok kéz a kézben 



Bölöni�Domokos�
 

BográcsversenyBográcsversenyBográcsversenyBográcsverseny����
 
Nekünk még sosem volt falunapunk, pedig már mióta megvetettük a lábunkat 

itt, a hegy oldalában — foglalta össze az össznépi óhajt az egyik tanácsos, és a 
másik kettő rábólintott. A falufelelős féldeci vegyessel ráütötte a pecsétet. Ittak 
az örömre, hogy a két és fél házból álló ősrégi település, Tücskös egyesül az öt és 
háromnegyed házból álló, még régebbi Sáskással. Legyen közös a sáskajárás, 
hangoztatták — de nem kell több privát tücsökzene!  

Meghirdették az első falunapot. Sajnos, senki sem nyújtott semmiféle se-
gítséget. Amikor előadták, hogy ők tücskösiek ugyan, de voltaképpen sáskásiak 
is, mivel minden sáskási lakos ma már egy kicsit tücskösi is, a tücskösi viszont 
sosem tagadhatja le sáskási voltát, a megyénél elröhögték magukat, és ba-
rátságosan kitessékelték a fura delegációt. Sehonnan sem tudtak kicsikarni egyet-
len vasat sem, úgyhogy el is akad az ügy, ha éppen ott nem sátortáboroz egy de-
rék külhoni család. Annak feje együtt poharazgatott a három tanácsossal és a fa-
lufelelőssel az egyesült Sáskás és Tücskös, vagyis Tücskás legfőbb köz-
intézményében, a faluházi kocsmában, és amint meghallotta, mi a hézag, fel-
ajánlotta önzetlen segítségét. — Rendezhetnének mindjárt egy nagyszabású bog-
rácsversenyt — ajánlotta. — A sógorom hozza az anyagot. 

Így mégiscsak lesz Tücskási Falunap. A program csúcsa a bográcsverseny. Újság, 
rádió, tévé kürtöli világgá az eseményt, úgyhogy a nevezetes napon annyi 
gépkocsi rontja a környék levegőjét, hogy az egyesült Tücskás teljes lakossága, 
mind a kilenc polgár váltig fulladozik.  

Bográcsversenyre jó járni. Ízes, zamatos, pikáns gulyások, kóstolgatás, zabálás, 
teljesen ingyen! Nagyszerű a hangulat, jó a zene, ojjé: a patakparti pázsiton máris 
ott fénylik a teljes kínálat. Falufelelős kásás hangon köszönti a nagy számú 
vendéget, közöttük a megyei elöljárókat és a pártok kisebb-nagyobb vezetőit, és 
máris átengedi a mikrofont a verseny lebonyolítójának, egy ügyes beszédű 
fiatalembernek. — Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntöm önöket az egyesült 
Tücskás falunapján! Itt látható a nagyszerű zománcozott bogrács, a pompás 
vörösréz bogrács, a legedzettebb vas bogrács, a tábori öntöttvas bogrács, a 
valódi acél bogrács, a speciális rozsdamentes acél bogrács, az asztali tálaló 
bogrács. Mert hölgyeim és uraim, különböző űrtartalmú és alakú bográcsok 
vannak. A gulyásfőző felfelé szélesedő, a halfőző pedig fent szűkebb, mint a 
feneke. Nagy drótfülével függeszthető a tűz fölé. Ma itt versenyeznek egymással 
a rozsdamentes bográcsok, a réz bográcsok, a zománcozott bográcsok. Hadd 
mutassam be ver-senyzőinket! Nézzék ezt az elragadó zománcozott üstöt, ezt a 


