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FA EDE

(majd)NEM GYERMEKVERSEK
I.

BÉKAVILÁG: EMBERVILÁG!

Túl önzők a kétéltűek,
lárma, ha nem Breki brekeg, de zene, ha Varangy vartyog:

csak kvá-kukk-brukk adhat rangot!
 Berki kurrogást az égre,   béka bömböljön a mélybe,
  fény ümmögjön,   ungjon az árny, 

kutykuruttyba 
tűnjön 
a táj.

 Mit számít, hogy “vannak hibák”:     békáké legyen a világ!…

S ahogy rothadásig esik,
mocsár-jövőt 
ünnepelik:

 úgy nő a faj, brekk-áradat,   hogy ugrani tér sem marad!…

2.
 Brekk, kvá, tuú… tombol a “dal”.

Berkükben csak egy téma van:
ki lesz a legbrekibb Breki,

ki a többit
túlbrekegi? -

Így brekegnek brekkversenyben.
Mind azt hiszi, 

az ő brekkje
olyan brekk, mi még sosem volt!

....Kritikusuk
csak a félhold…

3.
Összebrekken
két kis Breki
panaszkodni,
dicsekedni:

 

- Brékk, sárkánybéka a nejem.   - Brikk, bedrinkel s ver a vejem.
 - Brokk, a szomszéd kínzón brekkeg.   - Brekk, berkünkben nem lelsz rendet.
               - Brökk: köröttünk minden romlik.  - Nem javul, ha vízre ordítsz!
 - A béka csak békát imád…  -  Brikk-brákk: minden béka hibás!

- Brekkünk-kukkunk űrbe téved,
mögötte – tán – 

nincs is “lényeg”!
- Vízbe fúlt a világ rendje!…           - Csak egy-két brekk derít kedvre.

- De brékk: volna egy-két fényfolt:
kastélyt raktam 

buborékból.
Brákk: egy sáslevél is akadt,

azzal vitetem magamat;
brikk: irigyek 
közt hajózom,

ám, brokk: féltem a jómódom,
brökk: extra a sáslevelem,

félek, hogy hült helyét lelem…

 Majd brikk így,         meg brakk-brökk amúgy,           szétbrekegnek minden tabut.
És brukk a pro,
brekk a kontra:

                        mintha béka- kínon-kedven  
túl csak az Űr 
üre volna!…

28 29Fa Ede versei



Pannon Tükör 2005/2 ..... Irodalmi tükör

Irodalmi tükör Irodalmi tükör

FA EDE

(majd)NEM GYERMEKVERSEK
I.

BÉKAVILÁG: EMBERVILÁG!

Túl önzők a kétéltűek,
lárma, ha nem Breki brekeg, de zene, ha Varangy vartyog:

csak kvá-kukk-brukk adhat rangot!
 Berki kurrogást az égre,   béka bömböljön a mélybe,
  fény ümmögjön,   ungjon az árny, 

kutykuruttyba 
tűnjön 
a táj.

 Mit számít, hogy “vannak hibák”:     békáké legyen a világ!…

S ahogy rothadásig esik,
mocsár-jövőt 
ünnepelik:

 úgy nő a faj, brekk-áradat,   hogy ugrani tér sem marad!…

2.
 Brekk, kvá, tuú… tombol a “dal”.

Berkükben csak egy téma van:
ki lesz a legbrekibb Breki,

ki a többit
túlbrekegi? -

Így brekegnek brekkversenyben.
Mind azt hiszi, 

az ő brekkje
olyan brekk, mi még sosem volt!

....Kritikusuk
csak a félhold…

3.
Összebrekken
két kis Breki
panaszkodni,
dicsekedni:

 

- Brékk, sárkánybéka a nejem.   - Brikk, bedrinkel s ver a vejem.
 - Brokk, a szomszéd kínzón brekkeg.   - Brekk, berkünkben nem lelsz rendet.
               - Brökk: köröttünk minden romlik.  - Nem javul, ha vízre ordítsz!
 - A béka csak békát imád…  -  Brikk-brákk: minden béka hibás!

- Brekkünk-kukkunk űrbe téved,
mögötte – tán – 

nincs is “lényeg”!
- Vízbe fúlt a világ rendje!…           - Csak egy-két brekk derít kedvre.

- De brékk: volna egy-két fényfolt:
kastélyt raktam 

buborékból.
Brákk: egy sáslevél is akadt,

azzal vitetem magamat;
brikk: irigyek 
közt hajózom,

ám, brokk: féltem a jómódom,
brökk: extra a sáslevelem,

félek, hogy hült helyét lelem…

 Majd brikk így,         meg brakk-brökk amúgy,           szétbrekegnek minden tabut.
És brukk a pro,
brekk a kontra:

                        mintha béka- kínon-kedven  
túl csak az Űr 
üre volna!…

28 29Fa Ede versei



Pannon Tükör 2005/2 ..... Irodalmi tükör

Irodalmi tükör Irodalmi tükör

(majd)NEM 
GYERMEKVERSEK 2.

1. TÜCSÖKVITA – 
EMBERVITA

Vitatkozik két kis Tücsi.

Az egyik ezt 
nyirettyűzi: 

- Két göröngy közt az egyenes
hitvány kis út! Tücsökléthez

 százszor méltóbb, ha göröngy és
 göröngy között 

az eget is
 áttücsközöd. 

Erre fel a másik Tücsi
eltöprengve 
nyekergeti:

- Az égboltot áttücsközni?
Nem kicsi ahhoz egy … Tücsi?
Göröngytől-göröngyig ügyben
ha így száguldsz,
ki is prüttyensz.

Ám a másik:
- Mit számít, hogy belevásik
ez a hitvány tücsökélet?!
(Egyszer így is, úgyis vége.)
Száguldj be egy tág világot,
míg két göröngy
közét
járod!   

És prí 
prí ellen
vitatkoznak,
napról-napra,
hetek hosszatt.

A Tél
szélgebén
oda zihál,
s eltiporja
a bölcs vitát....

JAVAK ELOSZTÁSA MEDVÉÉKNÉL 

-Százat nekem – egyet neked.  
Ez így trendi. Ne légy kekec!
Úgysem enyém lesz ez,  komám: 
van sógorom, ipam, apám,
mind vagyonért brummog-dörmög. –
Ne meressz hát fogat körmöt…

Kinek vitázni van kedve: 
dühös csikasz, nem is medve:
Egyet neked. Százat nekem. – 
Vagy a nyakad kitekerem!…

A “BŰNÖZŐ” MACI

Dörmögött a 
mackótörpe,
fondor-eszű  Rangos Medve 
mennyi mézet csórt-csent össze:

“Én ezt már nem bírom ésszel, 
bemosok ennek a dögnek,
s elkcsaklizok 
bödönt,
mézet!”

Szűk-eszű volt 
Morgónk terve:
két nagy emeletes medve
volt ott – és dagadtra verte. –

Így tört rá e 
világnézet:
“Ne csipázd a lopott mézet!”…

30 31Fa Ede versei

Frimmel Gyula
Fölfelé (részlet)

Mezzotinto, vegyes technika



Pannon Tükör 2005/2 ..... Irodalmi tükör

Irodalmi tükör Irodalmi tükör

(majd)NEM 
GYERMEKVERSEK 2.

1. TÜCSÖKVITA – 
EMBERVITA

Vitatkozik két kis Tücsi.

Az egyik ezt 
nyirettyűzi: 

- Két göröngy közt az egyenes
hitvány kis út! Tücsökléthez

 százszor méltóbb, ha göröngy és
 göröngy között 

az eget is
 áttücsközöd. 

Erre fel a másik Tücsi
eltöprengve 
nyekergeti:

- Az égboltot áttücsközni?
Nem kicsi ahhoz egy … Tücsi?
Göröngytől-göröngyig ügyben
ha így száguldsz,
ki is prüttyensz.

Ám a másik:
- Mit számít, hogy belevásik
ez a hitvány tücsökélet?!
(Egyszer így is, úgyis vége.)
Száguldj be egy tág világot,
míg két göröngy
közét
járod!   

És prí 
prí ellen
vitatkoznak,
napról-napra,
hetek hosszatt.

A Tél
szélgebén
oda zihál,
s eltiporja
a bölcs vitát....

JAVAK ELOSZTÁSA MEDVÉÉKNÉL 

-Százat nekem – egyet neked.  
Ez így trendi. Ne légy kekec!
Úgysem enyém lesz ez,  komám: 
van sógorom, ipam, apám,
mind vagyonért brummog-dörmög. –
Ne meressz hát fogat körmöt…

Kinek vitázni van kedve: 
dühös csikasz, nem is medve:
Egyet neked. Százat nekem. – 
Vagy a nyakad kitekerem!…

A “BŰNÖZŐ” MACI

Dörmögött a 
mackótörpe,
fondor-eszű  Rangos Medve 
mennyi mézet csórt-csent össze:

“Én ezt már nem bírom ésszel, 
bemosok ennek a dögnek,
s elkcsaklizok 
bödönt,
mézet!”

Szűk-eszű volt 
Morgónk terve:
két nagy emeletes medve
volt ott – és dagadtra verte. –

Így tört rá e 
világnézet:
“Ne csipázd a lopott mézet!”…

30 31Fa Ede versei

Frimmel Gyula
Fölfelé (részlet)

Mezzotinto, vegyes technika


