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Barbarossa

 (Káromkodóvers kisgyermekeknek)

Barbarossa Rőtszakáll
Rőtszakáll
Rőtszakáll
fenn virraszt a császár
fogytán a kolbásza már
básza már – hej!
básza már
fogytán a kolbász már

keseregve silbakol
ilbakol
silbakol
semmi elesége
fogytán a ser és a bur-
gundi bor – hej!
gundi bor
fogytán őfelsége

asztalt széket szétverem
szétvágom
szétverem
barlangot lerázom
valóságos jégverem
gőzfürdő! – Hej
jégverem
istenuccse fázom
zúzmarás szemöldököm
öldököm
möldököm
állkapcám berozsdállt
pókot nyeltem ’törtökön
péntökön? Csü!=
törtökön
s megennék egy rozmárt

meg kéne már tőtteni
– türülni! –
tőtteni
pókhálós kupáját
szakálla átalveri
talveri – hej!
talveri
asztala lapályát

bükkfaasztalára bök
lára bök
lára bök
ereszd a szakállom
szorít engem ez a bükk
ej no bükk – hej!
ficcfabükk
fékom ihajlárom

sanda kormos holdvilág
borvirág
holdvilág
tarjagos pofájú!
bánom is, hogy idelát
idesüt – hej!
idelát:
m o s l é k !  t e l i  v á l y ú !

De mit neki Hekuba
ki Kuba
Hekuba?!
volna tőtt kupája:
ha teli vón a kupa
ki kupa – hej!
be kupa!
– göröngyös e pálya...

Faggyúgyertyát rágicsál
morgicsál
rágicsál

Határ Győző
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gyertyafaggyút rágcsál
Barbarossa Rőtszakáll
Rútszakáll! – hej
Rőtszakáll
bún-borong a császár

Bönge bocs

Bönge szemű grizzli-medve
málnázik a könyvüzletbe
Bálna boltos nem kotorász:
Bönge Bocs a főbogarász
polcáról leszeddegéli
bemálnázza – eddegéli

Csap a könyvre Bocsi mancsa
ottmarad a málnapancsa

Alig látja mégis gyöngy ész
fontos orral mégis böngész
Kiskert képeskörtéjében
négy talpával lapiz régen
szól a kép a laplelépőn
(Bálna bácsi hasbeszélőn:)

Én vagyok a mesterkörtész
mesterségem körtekertész

Csuda dolog a költészet
de még jobb a kertkörtészet
Betű-bogarászás helyett
körtészetre adnád fejed!
Menj el füge-bogarásznak
fű-fűrész és kert-fodrásznak

nyau-nyau-nyarvonc a könyvirkonc
– a kert-nyirkonc mindig virgonc!

Betűhintő mind-mind konkoly
szemüdítő csak a sonkoly!
Tisztesség az ananászat
(lakodalmon ananásznagy)

de a sulymász csak a kujon
ha a Sajón sok a sulyom!

Ez „vackorász-körtenyészet”
ez meg „vegyesgesztenyészet”
Ez a szál az Ige-szálló
aki szilvász – ide szálló
Tudod-e mért híre-szálló
s oly kiváló magvaváló?
Mert puskából lövik-osztják
s lyuka nélkül bemagozzák:

egybe-szilva – bőre béle
ingó-bingó ringlóféle!

Ez a képes magyarázat
ékes „Mókus-mogyorászat”
s mint a „Majom-mandulászás”
külön kép a „Mintamákász”
„Dinnyészet” az első vizsga
s úgy végzed mint ribizlista

Naspolyászat? Pöszmétészet?
egressfogó egerészet

és ha értsz a befőzéshez
van meggyészet-cseresznyészet
kánaáni bananászat
kókuszdiófakanászat
csapj fel öcsém – sej gyöngyélet –
paradicsomkertkörtésznek!

Bönge szemmel ni a medvénk
nézi bujja kertészkednék

Csomagold be Bálna boltos
le ne ejtsed: málnafoltos!
Bálna nevet Bönge pedig
négy talpára ereszkedik
Bálnáné becsomagolja
– hátsó hóna alá tolja
s KÖNYVVEL boldogabbik végén
indul Bönge Bocs a medve
tanakodva-tűnekedve
tündérkertnek kerekségén.




