
Cseh Katalin 
 

Szabad gondolatok a versről 
 
  A vers a lélek pancsolása hangban, fényben, ízlelésben, tapintásban. 
  A vers önkitárulkozás, önkifejezés, az Én árnyalatinak fölvillantása. 
  A vers ünnep a hétköznapokban, képzeletbeli utazás szavak szárnyán 
vagy a csönd fedélzetén. 
  A vers tükör, melybe ha belenézek (beleolvasok), meglátom önmagam, 
és önmagamban a gyarlóság mellett a magasztosat, vagyis az örök emberit. 
  A vers repülés vagy éppen zuhanás: magasság és mélység érintése. 
  A vers a vágyak, álmok, benyomások, érzések, érzelmek, gondolatok 
kifutópályája. 
  A vers a szó és a szavakon túli, a szavak mögötti végtelen és kiszolgál-
tatott világ. 
  A vers áldás és átok, kegyelem és kárhozat, menny és pokol, az ellen-
tétek békés egymásba csitulása. 
  A vers a felnőtt lélek gyermekien tiszta és őszinte játéka: bújócska az 
elmúlással... 
  A vers ajándék, melyet meg kell tanulnunk elfogadni és befogadni. Ez a 
folyamat egyszerre gyötrelmes és gyönyörűséges. A kisgyermeknek viszont ter-
mészetes, mert ő még lénye egészével a versben él, annak ritmusában, zenei-
ségében, szókapcsolataiban. A költészet varázsa nem kívülről hat rá, hanem 
belülről, a lélek határain belül. 
 

Ály-ély-öly-ely 
 

Fényben áll az erkély: 
Kezdődik az estély. 
 

Hőköl a seregély, 
Alatta meredély. 
 

Tengeren viszály, 
Pöröl a sirály. 
 

Gubbaszt a harkály, 
Szívében aggály. 
 

Rémálmot lát a bögöly: 
Lecsapott rá a pöröly. 

Szakad a pendely, 
Végy újat, Gergely! 
 

Hova lett a borbély, 
Borbélyból a fortély? 
 

Szenved a lapály, 
Uralja aszály. 
 

Felkiált egy személy: 
Csekély ez a segély! 
 

Szenvedély, szeszély: 
Sarkcsillag-szegély. 

 



 
Léggömbárus-mondóka 

 
Én vagyok a léggömbárus, 
Nevem Fellegjáró Márkus. 
 
Milyen léggömböt kérsz Márta? 
Legyen szilvakék vagy sárga? 
 
Olajzöld és dióbarna, 
Tessék, szaladj velük, Hanna. 
 
Tulipiros, püspöklila, 
Kisöccsének viszi Lilla. 
 
A léggömböm fogyhatatlan, 
A jókedvem olthatatlan. 
 
Este mindig hazaszállok, 
Puha felhőpárnán hálok. 

 
Bohóc 

 
Bohóc Balambér a nevem, 
Itt a bohóc-oklevelem. 
Bohóckodom, mert 
Ez a mesterségem. 
Bohócorrom piros, 
Bohócruhám csinos, 
Kalapom kockás, 
A két cipőm óriás. 
A porondon most  
Engem láthatsz, 
Megtapsolhatsz, 
Megcsodálhatsz. 
(Fülecskédbe súgom, 
Szerény kérésem: 
Ha vége a mutatványnak, 
Légy a feleségem.) 

 
 
 
 

Sárkány-mondóka 
 

Hétfejű sárkány 
Álldogál a járdán. 
Bámul kábán, 
Kábán és báván, 
Bizonytalan, tétova, 
Csak titokban nézz oda. 
Menne, indulna, 
De nem tudja, 
Hova, merre, 
Hisz minden fejnek 
Más a terve. 
Ezért áll ő 
Csak egy helyben. 

 

Kalap-mondóka 
 

Kalap, kalap, kicsi kalap, 
Mi van a kalapka alatt? 
Alatta egy fejecske, 
Fejecskén két szemecske, 
Szájacska van, orrocska, 
Pirospozsgás arcocska. 
 
Kalap, kalap, kicsi kalap, 
Mi van a kalapka felett? 
Felette süt a nap, 
Bukfenceznek sugarak. 
Egyikőjük beszegődik szalagnak 
Karimáján a kicsi kalapnak. 

 
 



Boszorkány-mondóka 
 
Boszorkány, boszorkány, 
Hova lett a hozomány? 
Hozom ám, hozom ám: 
Gyíkfark-csipke nyoszolyát, 
Békaselyem rokolyát, 
Egér-bársony pántlikát, 
Krokodilbőr topánkát, 
Üstöt: kettőt, seprűt: négyet, 
Varázsigét, sötétséget. 
 

Mondóka a végtelenről 
 
Ez az út nem az az út, 
Nincsen kezdete, se vége, 
Megtaláltuk, végre, végre! 
Végtelen utca kanyarog, 
Rajta, lásd, a vándorok. 
Vándorolnak, mennek, mennek, 
Végtelenben járnak-kelnek. 
Fejükben végtelen gondolat 
Végtelen vágyat gombolygat. 
Gurul a végtelen gombolyag... 

 
 
 
 

Ász-ész-ista 
 
Mi leszek? 
 
Rákász, pákász, bányász, 
Halász, vadász, kanász, 
Madarász, hírhajhász, 
Útonálló vagy utász, 
Holdudvarnok, csillagász: 
Ki az égen elbitangolt 
Csillagokat hajkurász. 
 
Régész, gépész, zenész, 
Kertész, sebész: merész, 
Látszerész, ékszerész, 
Tettrekész tengerész, 
Mindig egész, soha félkész. 
 
Akvarellista, akvarista, 
Víg masiniszta, forgalmista, 
Mindig István, sose Pista, 
Pesszimista, optimista, 
Éjszakában álom-lista. 

Fokozatok 
 
Álmomban láttam, 
Láttam egy házat, 
Házban szobákat, 
Halkan nyíló ajtót, 
Csodás szobasarkot, 
Sarokban ládát, 
Ládafiókban 
Gyönyörű násfát. 
Aki kitalálja, 
Mi is az a násfa, 
Annak adom álmom, 
Az álombeli házat, 
Házban a szobákat, 
Halkan nyíló ajtót, 
Csodás szobasarkot, 
Sarokban ládát, 
Ládafiókban 
Álomszép, 
Álombeli násfát. 

 
Cincér-mondóka Mormota-mondóka 



 
Cincog a cincér, 
Mától ő a pincér. 
Harmatcseppet, 
Pitypang-süteményt, 
Felszolgál még 
Csillag-tüneményt. 
Szorgos, dolgos, fürgén jár, 
Vendége: cserebogár, 
Darázs, szúnyog, legyecske, 
Szeleburdi szelecske. 

 
A mormota morog, 
Dúl-fúl, egyre dohog, 
Mérgelődik, forrong, 
Mert vackában 
Nem nyugodhat, 
Naphosszat már 
Nem durmolhat, 
Ezért kedve paprikás, 
Mit szólsz hozzá kishékás? 

 
 
 
 
Katicabogár-mondóka 
 
Túl a réten, túl a lápon, 
Túl az éren, túl a nádon, 
Túl a hegyen, túl a völgyön, 
Túl a szőke búzaföldön, 
Túl tengeren, óceánon, 
Túl az üvegpalotákon, 
Oda viszlek NETOVÁBB-BA, 
Ott fogsz élni boldogságban. 

Szappanhableány 
 
Szappanhableány 
A fürdőkád alján 
Álmodozik, álmodik, 
Vajon hova vágyódik? 
Csillan, villan, szikkan, 
Volt-nincs-lesz leányzó 
Múlékony, elillan. 

 


