CSEH KATALIN

SZAVAK JÁTÉKA
Nyelvművelés versekkel
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A versválogatás a szerző ajándéka az Őrszavak folyóirat számára
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Tündér-mondóka
I.
Tündér-álom
Tündér-áron;
Tündérhonban
A vásáron.
Tündér siklik
Tündér-szánon,
Tündér-szánom,
Tündér-bánom,
Nincs már hely
A tündér-szállón.
II.
Tündértáncot
Tündérpárom
Tündérhajnalig
Ropom, járom,
Ezen a tündéri
Tündérbálon.

III.
Tündér töpreng
Tűnődik
Tündérfátyol
Eltűnik.
Tünékeny tündér,
Tündér-tünemény,
Tündér-postán:
Tündérküldemény.
Tündér-csomagban
Tündéri sütemény.
Tündérleányzó,
Lásd, a feladó.
Ki a címzett?
Móka Márk,
A játékbolti eladó.

Ály-ély-öly-ely
Fényben áll az erkély:
Kezdődik az estély.

Szakad a pendely,
Végy újat, Gergely!

Hőköl a seregély,
Alatta meredély.

Hova lett a borbély,
Borbélyból a fortély?

Tengeren viszály,
Pöröl a sirály.

Szenved a lapály,
Uralja aszály.

Gubbaszt a harkály,
Szívében aggály.

Felkiált egy személy:
Csekély ez a segély!

Rémálmot lát a bögöly:
Lecsapott rá a pöröly.

Szenvedély, szeszély:
Sarkcsillag-szegély.
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Léggömbárus-mondóka

Bohóc

Én vagyok a léggömbárus,
Nevem Fellegjáró Márkus.

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.)

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.

Sárkány-mondóka

Kalap-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, 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.
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Boszorkány-mondóka

Mondóka a végtelenről

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.

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

Fokozatok

Mi leszek?

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.

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.
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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

Szappanhableány

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

Mézeskalácsos
Mézeskalácsszív-elégtelenségben szenvedők
Most figyeljetek,
Ne panaszkodjatok már többé,
És ne keseregjetek!
Máris hozok mézescsókot,
Mézesbábot, mézeskalácshuszárt…
Bátran egyetek, és ne azon töprengjetek,
Hogy miért fogyott el ily hamar a
Mézeskalácsszívetek.
(A te mézeskalácsszíved még itt van nálam,
Nyúlj be a tarisznyámba, vedd ki bátran,
Ott vagyok minden szívdobbanásban.)
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Árnyalatok I.

Árnyalatok II.

Pislákol, nem ragyog,
Nem fáj, csak sajog.

Nem hazudik, csak gurít,
Nem rejtőzik, csak sunyít.

Nem forró, csak langyos,
Nem öntelt, csak gangos.

Nem lázít, csak bujtogat,
Nem vonszol, csak húzogat.

Nem hivalkodik, csak henceg,
Nem király, csak herceg.

Nem alszik, csak szendereg,
Nem álmodozik, csak elmereng.

Nem követel, csak kér,
Nem retteg, csak fél.

Nem borzong, csak didereg,
Nem kötél, csak zsinegek.

Nem töpreng, csak gondolkodik,
Nem bohóc, csak bohóckodik.

Nem csúfol, csak gyömöszöl,
Nem piszmog, nem szöszmötöl.

Nem szomorú, csak kedvetlen,
Nem megérzés, csak sejtelem.

Nem korhol, csak dorgál,
Nem tékozol, nem herdál.

Nem verőfény, csak napsütés,
Nem kajtatás, csak fürkészés.

Nem ugrál, csak szökdécsel,
Nem köhög, csak köhécsel.

Nem sóvárgás, csak vágy,
Nem nyoszolya, csak ágy.

Nem szél, csak fuvallat,
Nem ihlet, csak sugallat.

Nem lusta, csak tétlen,
Nem bűntelen, csak vétlen.

Nem ménkű, csak villám,
Nem ludam, csak libám.

Nem verejtékezik, csak izzad,
Nem tivornyázik, csak vigad.

Nem nagylány, csak bakfis,
Nem hintó, csak konflis.

Nem elnyűtt, csak viseltes,
Nem diadalmas, csak sikeres.

Nem Mária, csak Máriskó,
Nem nyoszolya, csak ágyikó.

Nem Erzsébet, csak Erzsike,
Nem költemény, csak versike.

Nem rigolyás, nem bakafántos,
Láda az is, csak tulipántos.
Fejlődik-e vagy érik?
A szó föl-fölfénylik.
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Mondóka a színekről

Hangoló

Fehér, fehér, fehér,
Lombon lobogó szél.

Boszorkányfog csikorog,
Száraz tengely nyikorog,
A fűrész fát vág, nyirog,
A sokadalom zsibong.
A szalma szépen zizeg,
Dühös ember pisszeg.
Hegyi forrás buggyog,
Kard pengéje suhog,
A csizmasarok kopog,
Alatta hó ropog,
Szénásszekér döcög,
A haraszt alig zörög,
A vonat egyre kattog,
A csalogány csattog.
Üres hordó kong,
A harang cseng-bong,
Halld, a kasza peng,
Vizespohár cseng,
Dalunk hét határon át,
Túl az Óperencián,
Messze-messze zeng.

Kék, kék, azúrkék
Tiszta, nyári ég.
Zöld, zöld, sötétzöld
Mellénykét ki köt?
Barna, barna, dióbarna
Ez a kajla fülű kanna.
Vörös, vörös, rubinvörös
Álom erdők fölött köröz.
Sárga, sárga, citromsárga
Kertem hencegő virága.
Tarka, babos, pettyezett
Házunkban a mennyezett.
Ólomszürke, galambszürke
Napszállatkor a csönd csücske.
Léghajós

Léghajós vagyok: Lég Lajos,
Csupa színes léghajómon
Szolgálatot teljesítek,
Utasokat felhők fölé
Bátran fölrepítek.
Közel a csillagokhoz kerülök,
Hold fényes udvarára repülök.
Ott várok terád csendesen,
Míg a nap fölbukkan rendesen
A selymellő égen, keleten.
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Rikkancs

Én vagyok a rikkancs,
Kiabálják: rikkants!
Rikkantok éjjel-nappal,
Csöndem is tele már hanggal.
Vegyél színes napilapot,
Örülsz-e, hogy tőlem kapod?
Ma mondanék valami szépet neked,
Mást nem tudok, hát rikkantok egyet.
Én vagyok a rikkancs,
Friss újság-illatot szippants
(olykor-olykor rám is pillants).
Szavak játéka

Felfordulás

Lom, lom, lom, nagy halom,
alma, alma, alma,
nézd, alatta szalma.

Lent ácsorog a Fent,
fent ücsörög a Lent,
bent ölében ring a Kint,
kint ölében sír a Bent.
Itt van már az Ott,
s ott mocorog az Itt,
holnaputánba tömködhetsz
minden tegnapelőttit.
Éjjel érkezik a Reggel,
s reggel kopogtat az Éjjel,
a Messze egyre közeleg,
s a közelben Távol őgyeleg.
Gyakran látogat a Ritkán,
s elmereng a Soha titkán.

Tél, tél, tél, merre mentél?
Fel a hegyre, hegytetőre,
vártam felleg-keszkenőre.
Ló, ló, ló, itt az olló:
mindent összevagdos,
ha dühös s haragos.
Te, te, te, naplemente,
fák fölött a nap kószál,
megáll s egyet szunyókál.

Ki gubbaszt ott? Tán Egyedül
– kit Mindenki s Senki elkerül –
majd a sokaságban elvegyül.

Szó, szó-szó, mint egy lasszó
jön, közeleg már a csönd...
csukódik a csöndbőrönd.
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Szóvarázslat

Mozzanatok

Csarnok, terem
Csöndet terem.

Macska a házba toppan:
Egérszívecske dobban.

Felsóhajt a telek,
Hidegek a telek.

Csillagtűz éjben lobban,
A tóba vajon mi csobban?

Házfal, szobafal
Napfényt, holdfényt fal.

Perel a kotló, kottyan,
Szemébe víz lottyan.

Egésznek mondja fél,
Hogy ő soha nem fél.

A kapuzávár kattan,
Az ostor nagyot csattan.

Fut, szalad a nyúl,
Répa után nyúl.

Bokorban kígyó szisszen,
Aki fél, nem is pisszen.

Könyörög az észt:
Nekem is hagyj észt.

Az óra, halld, egyet percen,
Moccan a gyufaszál, sercen.

Szomorú a görög,
Szeméből könny görög.

Törik a dióág, reccsen,
Földre huppanó nyekken.

Kérdezi az ír,
– miközben egyre ír –
Balzsam ez vagy ír?

A gyerek meg sem nyikkan,
Szárad a könnye, szikkan.
A szó csöndben csillan,
Versem most már illan.

A két lábam sebes,
Nem vagyok hát sebes.
Vöröslik az ég,
Ha nap tüze ég.
Borzong az erdőszél,
Paskolja őszi szél.
Azt álmodja a nyír,
Hogy csillagfürtöt nyír.
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Mókás rigmusok
Nyílik a tölgyasztalfiók:
Benne a falevéltitok.
Csigaháziasszony kérdi:
Csigavérnyomást ki méri?
Nem csalás, nem ámítás:
Egérútbiztosítás.
Tejútonálló házában
Tejútlevél a táskában.
A karosszék följajdul,
Eltörött a széklábujj.
A hegygerincferdülés
Szegény hegynek szenvedés.
A mézeskalácsszív-elégtelenség
Gyógyíthatatlan betegség?
Szappanhableány,
Fürdőszoba-talány.
Hajóorrcsiklandó illat,
Mit hajónk gyorsan felszippant.
A holdtányértörlő
Csupasz ágon fehérlő.
Holdudvarházban
Holdudvarlók lázban.
Téli táj, egyedül:
Hóembertelenül.
Téli táj, népesen:
Hóemberségesen.
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Kérés

Szósziporka

Firhangot lebbents,
Pirókszárnyat rebbents,
Fűzfakérget hánts,
Senkit meg ne bánts,
Kardot elő ne ránts,
Mindenkit bátoríts,
Hátra ne tántoríts,
Jó nagyokat rikkants,
Hársillatot szippants,
Fenyőágat firkants,
Csillaglángot lobbants,
Ha megjöttél, toppants,
Ablakomon halkan
Egyet, kettőt koppants!

A csöndben, csöndbőröndben,
A csöndbőrönd mélyében
Szavak dekkolnak és lapítnak,
Rejtőznek és sunyítnak.
Ha a csöndbőrönd kinyílik,
A sok szó fölfénylik:
Csillog, villog, villódzik,
Ragyog, tündököl, sugárzik,
Mint tengerszemben
Csillagképmás, úgy szikrázik,
Vagy igazkönnycsepp
Tündérszemben, sziporkázik.
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