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Mennyi minden
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Mennyi minden

Ez az ösvény sose fösvény,
akármilyen keskeny ösvény.

Van itt minden, mennyi holmi!
Hogy is tudnám elsorolni?

Cipôfûzô, pléhdoboz,
fenyôfáról két toboz,
szódásüveg cserepe,
gesztenyefa levele,
zöld csigák, zöld kövek,
fû-alatti bôrövek,
gerle tolla, kréta, gyufa,
fényképen a Verne Gyula,
és a többi de szép, de szép!
Ezek,
azok,
izék,
mizék.

Bámulok csak ennyi kincsen:
mennyi minden, mennyi minden! 

 Nemes Nagy Ágnes

Mennyi minden
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Apróhirdetés

Karikának – karikája
Palikának – paripája
Borikának – barikája
Orsolyának – korcsolyája
Ákosnak – a vánkosa
Csillának – a csillaga
Ödönkének – bödönkéje
Máriának – áriája
Hubának – a gubája
Hugónak – a rugója
Szilárd – szalmaszippantója
Tomajnak a molyirtója
Péternek – az étere
Dénesnek – a ménese
Emesének – a meséje
Ágneskének – mágneskéje
         elveszett!
Halló! Halló! Gyerekek!
Ha valaki megtalálja,
gondoljon a gazdájára
meg nem bánja: 
huszonnégy órán belül
         ÓRIÁSI
jutalomban részesül!

 Tamkó Sirató Károly
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Milyen a füvön a harmat?

Mikor nyáron, napos reggelen kimész az erdôre, a mezôn, a 
fûben apró gyémántokat láthatsz. Ezek a gyémántok ragyognak 
s különbözô színekben játszanak a napon – sárgában, pirosban, 
kékben. Mikor közelebb mész s megnézed, hogy mi az, látod, 
hogy harmatcseppek gyûltek össze a háromszögletû fûlevélben, 
s azok ragyognak a napon.
 Ez a fûlevél belül bolyhos és pelyhes, mint a bársony. És a 
cseppek leperegnek a levélkén s meg sem nedvesítik.
 Ha vigyázatlanul téped le a harmatos levelet, a kis csepp 
lepereg, mint fényes gömböcske, s nem látod, hogyan siklik le a  
fû szára mellett. Ha megesik, hogy leszakítasz egy ilyen csé-
szécskét, csendesen a szádhoz viszed s kiiszod a harmatcseppet: 
úgy érzed, hogy minden italnál jobb ízû. 

 Lev Tolsztoj 

Találós kérdés

Gyepen mentem, gyepen jöttem
aranygyûrûm elvesztettem
Hold letette, Napnak adta,
csillag az ujjába dugta.

                                                       népköltés
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Három kavics

Három kavics, egy szürke hasú,
egy sima hátú, sárga eres

meg egy fekete-fehér
köpönyeges,

továbbá egy szögletes,
barnába játszó pocakos

a parti homokban elheverve,
felhôk táncán elmerengve
egymáshoz csak ritkán szólott,
ha szólt is,
csak morgolódott,
félszavakat súgdosott,

és leginkább
egyre inkább
hallga-, hallga-, hallgatott. 

 Horgas Béla
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A fûzfahegyi ezermester

Az ablakunk alatt van egy öreg fûzfa. Éppen a hegyébe látok 
az emeletrôl. Mindig találok rajta valami néznivalót.
 Ahogy a minap kikönyökölök az ablakon, mit látok az 
egyik fûz-falevélen? Egy icipici hernyót. Nagy begyesen sétál 
a levélen elôre-hátra, föl-fölemeli a fejét, és körülnéz. Ha 
beszélni tudna, bizonyosan ezt mondaná: „Én is úr vagyok a 
magam fûzfalevelén!”
 Kinyújtom a kezem, barátságot akarok kötni a kis háziúrral. 
Csakhogy akkorra már köteles mester lett belôle. Hajszálnál 
vékonyabb, pókformájú kötelet eresztett, s úgy hányta rajta a 
bukfencet, mint valami cigánygyerek.
 Másnap, ahogy kinézek, megint ott van a hernyó a levélen. 
De most már nem ugribugri kötéltáncos, hanem tudós mérnök. 
Méri, méri a levelet hosszában-széltében − ugyan mire 
méricskéli?
 Egyszer csak látom ám, hogy lyukas a fûzfalevél. Kirágta a 
fûzfahegyi mérnök. No, gondoltam magamban, ilyen bolond 
mérnököt se láttam még, aki elegye maga alól az országutat. 
Hiszen most már mind lepotyog róla. Nem kell megijedni, nem 
tört neki csontja, puhára esett, másik levélre, azt is fölette, 
megint új tanyát keresett, s pár hét alatt lekopasztotta az egész 
ágat.
 Akkor jöttem rá, hogy nem is mérnök ez, hanem fakopasztó.
 Azonközben meg is emberkedett akkorára, mint a kisujjam. 
Vitéz harcos lett belôle. Zöld bársonyruhája, fehér selyem 
csíkos; sarkantyús csizmája nem is egy, hanem négy pár. 
Örültem, hogy a kardját ki nem rántotta.
 Dehogy rántotta ki, dehogy. Meghúzódott egy nagy levélen, 
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a fejére húzta a két szélét, s elô nem bújt onnan, akárhogy 
csalogatta a napsugár. Mintha csöndes remete lett volna a szilaj 
vitézbôl! Azért se az lett belôle, hanem takács. Szôtt magának 
olyan paplant, hogy a lába vége se látszott ki belôle.
 Telik-múlik az idô, egyszer megint kinézek az ablakon: nincs 
már ott se paplan, se takács. Hanem vékony selyemsálon ott 
lóg egy barna kis koporsó, benne van maga az asztalosmester 
is, bebábozott az én hernyóm.
 De már csak mégse hagyom itt a szelek játékának gon-
doltam magamban, s azzal leszakítottam fonaláról a bábot. 
El is temettem itt az íróasztalomon egy üvegharang alá. Itt 
nyugodhatik békességben a jámbor, míg csak jólesik neki. 
 Nyugodott is vagy három hétig, hanem egyszer azt vettem 
észre, hogy megmozdul a hernyókoporsó. Mi lesz itt, uram 
teremtôm? 
 Az lett biz abból, hogy egyszerre szétnyílt a koporsó, s 
kivergôdött belôle egy nagy tarka pille. Nyújtózkodott, rezgette 
szárnyait, s mikor fölemeltem az üvegharangot, úgy kivágódott 
alóla, hogy majd kiütötte a szemem.
 − Nini, hisz ez a pávaszempillangó! − kiáltottam utána, ahogy 
megláttam a szárnya kerek foltjait. − Gyere csak vissza, hadd 
beszélek a fejeddel!
 Beszélhettem én annak, kint kóstolgatta már az akkor valahol 
a virágok mézét. De legalább arra megtanított a fûzfahegyi 
ezermester, hogy mibôl lesz a pille.

 Móra Ferenc
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Pintyôke cirkusz, világszám! 
részlet

Egy csupasz, fû nélküli tisztásra értek. A tisztás szabályos tégla-
lap alakú volt, s fel volt osztva kisebb téglalap alakú részekre. 
A föld itt szép, sárga agyagból volt, s egyes részek tele voltak 
különbözô lábnyomokkal. A lábnyomok mellé nevek voltak 
írva.
 Fanczal hátrafordult a tisztás szélén, és így szólt:
 – Legyetek szívesek, ott álljatok meg, a szélén. Most min-
dent el fogok magyarázni!
Büszkén körbemutatott, a jobb karjával hatalmas ívet írt le, 
hogy majdnem elesett.
 – Ez az én gyûjteményem! Mondhatom, egyedülálló a vi-
lágon! Van, aki bélyeget gyûjt, van, aki régi pénzeket, én láb-
nyomokat gyûjtök. Aki csak megfordul itt, az mind ajándékba 
adta nekem a lábnyomát. Vagyis azt, amire semmi szüksége 
sincs, nekem viszont örömet szerzett vele. Érted már? 
 – És rámutatott a Hétfejûre, mint egy apró tanító bácsi.
 – Értem már! – sóhajtott fel boldogan a Hétfejû.

 Csukás István
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Ha fülünket a földre szorítjuk

Ha fülünket a földre szorítjuk
egy nyári napon,
hallani a motozó gyökereket,
amint helyüket keresik,
ágbogaikkal
átfonva egymást
a talaj nagy úthálózatában. 

Valami szöszmötöl.
Egy giliszta fektet le csöveket.
Micsoda zsivaj!
Pockok suhannak metró-alagútjaikban! 

És még van, aki
ásót mer nyomni a földbe!

                                                      Ingrid Sjöstrand
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Kalle nyomoz
részlet

Elôhúzta a kulcsot, amely egy zsinóron lógott a nyakában.
 − Ó! − kiáltotta Eva-Lotta izgatottan.
 Kalle úgy lihegett, mintha messzirôl rohant volna ide.
 Anders bedugta a kulcsot, és elfordította. A kulcs körbefor-
dult.
 − Ó! − kiáltott újra Eva-Lotta. És amikor Anders felnyitotta 
a fedelet, felujjongott: − Ezt nézzétek! Hát nem olyan, mint az 
Ezeregyéjszakában?
 − Szóval ilyen a platina meg a smaragd! − lehelte Kalle 
ájtatosan.
 Ott hevert minden pontosan úgy, ahogy az újság megírta, 
melltû és gyûrûk, karkötô és egy szétszakadt gyöngy-nyakék 
pontosan olyan gyöngyökbôl, amilyet Kalle talált.
 − Százezer korona! − suttogta Anders. − Ez már szinte 
utálatos!
 Eva-Lotta az ujjai közt csorgatta át az ékköveket. Egy 
karkötôt a csuklójára próbált, a melltût pedig feltûzte a kék 
pamutblúzára. Mind a tíz ujjára felhúzott egy-egy gyûrût, és 
így felékesítve odaállt, ahol egy résen át vékony sugárban 
szûrôdött be a napfény. Csak úgy villogott és szikrázott tetôtôl 
talpig.
 − Hát nem csodálatos? Nem olyan vagyok, mint Sába 
királynôje? 

 Astrid Lindgren
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Fogtatok már tokhalat?
Tokosat vagy toktalant?
Ó, tokba tedd az oktalant,
Nem élhet tokhal toktalan!

Tik-tak-tok-tok, tik-tak-tok –
Tokba bújt hal a titok.
Minden tokban újabb tok,
Hiába kopogtattok!

És ha egyet felnyitok,
Már ha nyílik az a tok,
Látom egyre – tokban tok! –
Titok-titok! – tátogtok.

Tokhal kotlik tokokon,
Kothal botlik: tokon tok!
Kot-kot-kot-kot, tok-tok-tok –
Minden napra egy titok!

Ó tokhalak, ti tökhalak, 
Ti tökkelütött tokhalak!
Tátogókórus – kotta-lap
Sehol a tükrös tó alatt.

Tik-tik-tok-tok, tik-tak-tok –
Igy ötöltök-hatoltok.
Buták vagytok – nincs titok,
Elrontom a játéktok!

 Szilágyi Ákos

 

Ti tokhalak, titokhalak!
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Haikuk

Vigyázz, hová lépsz!
Szentjánosbogár fénylett
tegnap este ott.
                                       
                                 Kobayashi Issa

A hernyó hátán 
felborzolódik a szôr.
Hajnali szél fúj.

                                       Yosa Buson

A tölcsérek

Két tölcsér bandukolt az éjben.
Szûkülô törzsükön fehéren,
amint elhagytak fára fát,

hûs, derûs holdfény
folyt át meg át
éppen eképp.

Ezért ilyen
e kép.

 
Christian Morgenstern
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Mikor sötétedni kezd 

Mikor sötétedni kezd,
akkor jó sétálni.
Járom az utcát,
belesek az ablakokon.
Az emberek odabenn
úgy mozognak az ablak mögött,
mint halak az akváriumban,
ha felgyújtjuk benne a lámpát. 

Mikor egész sötét lesz,
jó beúszni
a saját akváriumomba.
Valaki mondja: Szervusz.
Hol jártál?
És felelek: Csak úgy sétáltam. 

És arra gondolok, hogy most én is
hal vagyok a kivilágított tartályban,
és azokra gondolok, akik belesnek,
akiknek nincs fénytartályuk,
ahol melegedjenek.
Mind a rókákra és a nyulakra,
az otthontalan macskákra
és emberekre.

 Ingrid Sjöstrand
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Szeleburdi család 
részlet

Szeptember 27.

Tegnap mozgalmas napunk volt, irigyelt is érte a Radó! Náluk 
egész álló nap nem történt más, csak az, hogy a papáját 
idegesítette a szomszédból áthallatszó rádió. Nálunk meg már 
korán reggel volt egy borzasztó nagy visítás. Én nem hallottam, 
mert még aludtam, de aki már ébren volt, az mind kirohant a 
folyosóra, mert azt hitték, megöltek valakit. 
 Sajnos, mi még akkor aludtunk Picurkával, csak a Feri 
hallotta. Mi csak az ajtócsapkodásra ébredtünk föl. 
 A nagy visítás az volt, hogy Annus néni, a házfelügyelônk 
mosta a lépcsôt, és meglátta a mi zsemleszínû békánkat. Mert  
az nem Vácrátóton ugrott ki a zsákból, ahogy a Feri gondolta, 
hanem itt, a lépcsôházban. És ott ült szegény egész éjjel a hideg 
kövön. És Annus néni megijedt tôle.
 Mikor a Feri lement a békákért, hogy felhozza, akkor a 
Belvízi néni is elkezdett visítani, hogy micsoda szomszédság. 
Kígyót-békát tartunk a lakásunkban, és ô kénytelen ilyen 
népekkel egy házban lakni. Olgi néni a folyosó másik végén 
ájuldozott. Apu méregbe gurult, és mondta, hogy senki sem 
kénytelen a mi szomszédságunkban lakni, már holnap el lehet 
költözni mellôlünk.
 A tegnapi napon több gyerek elkésett az iskolából, köztük 
én is meg a házbeli barátaink, mert mind feljöttek békanézôbe, 
és segítettek zsákba rakni ôket.
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November 3.

 Óriási nagy újság van:
Rózának öt kishörcsöge született! Akkorák csak, mint egy 
babszem, egészen csupaszok, és nem látnak. Radó megígérte, 
hogy ha majd már elég nagyok lesznek, nekem is juttat belôlük. 
Egyébként csodálkozik, mert az a bácsi, akitôl a Rózát meg a 
Gézát kapta, azt mondta neki, hogy a hörcsögök csak tavasztól 
ôszig szaporodnak. Úgy látszik, a bácsi nem jól tudta, pedig 
kutatóintézetben dolgozik.

 Bálint Ágnes

Haikuk  

Cseresznyevirág:
leszállítja lováról
a nagyurat, ó!
                      
            Kobayashi Issa

Hátára esett,
mégis egyre ciripelt:
az ôszi tücsök.
                        
                 Kobayashi Issa
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Töprengô

Nagymami hetven éves,
dolgozni jár, és fáradt.
Mama egész nap dolgozik,
most, takarít, és fáradt.
Apa egész nap dolgozik,
futkos, verset ír, és fáradt.
Én iskolába járok, szakkörökbe,
tanulok, és fáradt vagyok.

Morzsi egész nap alszik, sétál,
vagy rágja a csontját.
Erre mondják, hogy kutyavilág?

 Birtalan Ferenc
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Szeleburdi család
részlet

Február 13.

Tegnap nagy cirkusz volt. Javában játszottunk Gombóckával a 
folyosón, mikor egyszer csak kirohant az Andrea mamája, egészen 
kivörösödve, hogy azonnal vigyük be a kutyát a folyosóról. Olyan 
kiabálást csapott, hogy Annus néni is feljött megnézni, mi az.
 No de csak vegyenek ôk egyszer kutyát! Csak merjék azt kihozni 
a folyosóra! 
 Pedig tudom, hogy az ô Andreájuk is nagyon szeretne 
kiskutyát.
 Ma azután a Pirtyán bácsinak a felesége az egész folyosót 
felmosta valami szagos folyadékkal, ami fertôtlenít. Nehogy az 
Andrea, ha kijön a folyosóra, elkapjon valami kutyabetegséget. 
Pedig Gombócka nem is beteg. Folyton játszik. Meg rág. Szétrágta 
Feri atlaszát meg anyu egyik kesztyûjét.
 Apu nagyon örül, hogy Gombócka mindent megrág, mert most 
legalább Feri nem szórja szét a tornacipôit, a zokniját, az egész 
szerelését az elôszobában.

Február 27.

Nálunk most annyi baj van! Gombócka elronthatta a gyomrát, mert 
már három napja nem eszik. Nem is játszik, csak fekszik folyton, 
és ha szólunk neki, szomorúan néz ránk.
 A számtandolgozatom egyes lett.
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Május 27.

Égbekiáltó szörnyûség történt, ami vért kíván. 
 Belvíziék levágták Lopóka indáját. Ami már kezdett átkúszni 
az ô erkélyükre. Mert ott több a fény. És az indán virágok voltak, 
amibôl kis lopótökök lettek volna!
 Meg fogják ôk ezt még bánni! Keservesen!
 Csak most nem érünk rá, mert mindenki tanul.

 Bálint Ágnes
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Igen kis cicák, társmamával

 − Csókolom! Megnézhetjük a kiscicákat?
Az ajtóban ketten álltak. Dermedten. Nem a hidegtôl, hanem 
Morzsi fülsiketítô ugatásától, amitôl a gyengébb idegzetû, 
gyanútlan becsöngetôknek földbe gyökerezik a lába. Hát még 
ha azok lányok is, kicsik is. De Morzsinak csak a hangja nagy, 
különben kezes jószág. Ezt már próbáltam megmagyarázni a 
körzeti orvosnak és a postáskisasszonynak is, ôszintén szólva 
nem nagy sikerrel, mert ôk még megértették, hogy a kutya 
nem harap, de abban, hogy a kutya is értette-e, már nem voltak 
biztosak.
 − Szevasztok! Gyertek be nyugodtan. Morzsitól nem kell 
félni.
 − Mi nem félünk, ismerjük Morzsit − mondták egyszerre, 
ahogy szorosan egymás mellé bújva beléptek az ajtón.
Morzsi − még néhány köszöntô dallamot ugatva − tudomásul 
vette vendégeinket.
 − Hol vannak? − kérdezte a bátrabbnak tûnô kislány.
 − A fürdôszobában.
 A cicák, mit sem törôdve a világgal − mert a hatnapos cicák 
mit törôdjenek a világgal −, Cicka védelme alatt békésen 
szenderegtek. Cicka csupán egy halk kurrogásfélével köszönt 
a látogatókra, és visszaejtette szemhéját. Morzsi izgatottan 
lesett a küszöbrôl. Odabent valami rendkívül érdekesnek kell 
lennie, ha Cicka napok óta nem jön ki onnan, és olyan hangokat 
hallani, ami semmi eddigire nem hasonlít, és ô nem nézheti 
meg, mert Cicka horkanva emeli a mancsát, de elôbb-utóbb 
végére jár a dolognak, azt a vak is láthatta, ahogy meredô 
füllel, rezgô orrcimpával próbálta kifürkészni a titkot.
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 De az az elôbb-utóbb még odébb volt. Egyelôre Flóra és Rita 
túláradó állatszeretetével kellett barátságosan, ám nagyon 
határozottan megküzdeni. Hogy ezek a nagyon aranyos, nagyon 
pici cicák még nem szeretnek játszani, számukra érthetetlen 
volt, nem eszileg, mert mondogatták, hogy értik, de a cicák 
irányába induló kezeket mindig csak a tiltó szó állíthatta 
meg.
 A kislányok napi látogatásai ellenére a cicagyerekek 
szépen fejlôdtek, s ahogy a szemük is kinyílt, kiköltözködtek 
a fürdôszobából. Persze a valóságban ez közel sem ment ilyen 
egyszerûen. Hosszas készülôdés, viták, cicológiai tanulmányok 
elôzték meg a költözést, amit − mondanom sem kell − Morzsi 
várt a legizgatottabban. Végül is a kartonból készült cica-lak 
a nagyszoba egyik sarkába került, úgy, hogy lehetôleg minden 
irányból védve legyen, Morzsi-irányból is.
 Az igen kis cicákkal − kijelenthetem − semmi gond nincs. 
Cicamama ellátja ôket. Csupa gyönyörûség. Ám az az idô hamar 
elröpül, s ahogy a kartonház alacsony küszöbén átmásznak-
bukfenceznek, már nem számítanak igen kis cicáknak. 
Csúszkálnak a padlón, billegnek, mint a szárazföldre került 
tengerészek, Cicka nem kis rémületére, aki csöppet sem örül 
a korai világgá menéseknek. Morzsi annál inkább! Egész nap 
les, hogy valamelyiküket orvul megszagolgathassa. S amitôl a 
legjobban féltünk, Cicka egy rosszalló pillantást sem vetett rá. 
Elfogadta a társmamaságot.
 Aztán hetekre furcsán átalakult az egész lakás. Feltûzött 
függönyök, összekarmolt kezek-lábak, szóval mintha hadi-
állapot uralkodott volna nálunk. Uralkodott is. A konyhába, 
Morzsi és Cicka tányérja mellé még három teríték került, ami 
kizárólag csak nekünk okozott gondot, Mircinek, Cirminek és 
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Szöszinek egyáltalán nem. Szívfájdalom nélkül gyalogoltak 
bele mind az öt tányérba, és lehetôleg egyszerre ugyanabba. 
Csoda, hogy Morzsi ki tudta válogatni közülük az ennivalóját.
 De sikerült, s hogy mennyire, arra a legjobb bizonyíték Mirci 
és Szöszi, akik a szomszéd házban laknak Flóra nagymamájánál, 
s ha meglátják Morzsit, ma is a lábához dörgölôznek, szóval 
úgy vannak egymással, mint a kutyák meg a macskák − 
békeidôben.

 Birtalan Ferenc

Haikuk

Tavaszi esô.
Fák tövén csorog tovább;
A tiszta forrás.

                           Matsuo Basho

A bronzharangra 
pillangó telepedett; 
alussza álmát. 
 
                               Yosa Buson
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Anyám tyúkja

Ej, mi a kô! tyúkanyó, kend
A szobában lakik itt bent?
Lám, csak jó az isten, jót ád,
Hogy fölvitte a kend dolgát! 

Itt szaladgál föl és alá,
Még a ládára is fölszáll,
Eszébe jut, kotkodákol,
S nem verik ki a szobábol. 

Dehogy verik, dehogy verik!
Mint a galambot etetik,
Válogat a kendermagban,
A kiskirály sem él jobban. 

Ezért aztán, tyúkanyó, hát
Jól megbecsûlje kend magát,
Iparkodjék, ne legyen ám
Tojás szûkében az anyám. 

Morzsa kutyánk, hegyezd füled,
Hadd beszélek mostan veled,
Régi cseléd vagy a háznál,
Mindig emberûl szolgáltál. 

Ezután is jó légy, Morzsa,
Kedvet ne kapj a tyúkhusra,
Élj a tyúkkal barátságba’...
Anyám egyetlen jószága.

                                   Petôfi Sándor
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A Négyszögletû Kerek Erdô 
részlet

Rögtön színre is lépett a második versenyzô. Maga Bruckner 
Szigfrid. Pózba vágta magát, az égre emelte tekintetét, és 
nekikezdett:
 
  Ej, mi a kô! tyúkanyó, kend
  a szobában lakik itt bent?
 
 − Állj − mondta Mikkamakka −, ezt nem te írtad!
 − Hát kicsoda? − háborgott Bruckner Szigfrid. − Ki az ördög 
írta volna, itt van, nézd meg a papírt, nem az én írásom ez?!
 − Jó, jó − vágott közbe Mikkamakka −, de ezt már régen 
megírta Petôfi Sándor. Mi meg abban állapodtunk meg, ha jól 
emlékszem, hogy mindenki a saját versét adja elô.
 − Úgy van! − helyeseltek a többiek.
 − Ki az a Petôfi Sándor?! − kiabált Bruckner Szigfrid. − Sohase 
hallottam a nevét.
 − Elég szégyen − mondta Maminti −, de a verset akkor is ô 
írta. Légy szíves saját költeményt elôadni.
 − Na jó − mondta Bruckner Szigfrid. − Tudok én mást is. Ide 
süssetek!
 Póz, arc az ég felé. Nekikezdett:
 
  Ej, kend, tyúkanyó, mi a kô,
  itt bent lakik a szobában?
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 − Hohó − hadonászott Aromo −, ugyanazt mondod kitekerve! 
És ráadásul rím sincs benne.
 − Rímnek kell benne lenni? − kérdezte Bruckner Szigfrid 
Mikkamakkát.
 − Hát nem árt − mondta az −, de ne az Anyám tyúkját mondjad. 
Akárhogy forgatod, úgyis ráismerünk.
 − Na jó − mondta újra Bruckner Szigfrid −, akkor nem az 
Anyám tyúkját mondom.
 Elkezdte:
 − Apám tyúkja, írta Bruckner Szigfrid.
 
  Ej, tyúkapó, mi a kô, itt bent
  lakik a szobában kend?
 
 − Megölni, lelôni, szétvágni, elzavarni, kirúgni, szétfû-
részelni! − dühöngtek a többiek.
 − Így nem lehet szavalni! − háborgott Bruckner Szigfrid.
 − Bizony, nem − mondta Mikkamakka. − Jobb is, ha 
abbahagyod. Itt csalással nem élsz meg. Halljuk a következôt!

 Lázár Ervin
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