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100 éve született Romhányi József
- Halmi Noel összeállítása -
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VERSJÁTÉKOK
A szerkesztők folytatják a versekkel való játékot,
ezúttal Mesterházi Mónika vidám, vicces versét használtuk alapanyagként.
Mesterházi Mónika: A szamárról

Antalovics Elena: Állatos változat

Elkáposzta egyszer a SZAMÁR magában:
'Retek egy kis grépfrút, talán torma, hagyma,
ha kedvem van krumpli, ott répa elcitrom,
ha ribizli vágyom, nem lesz olyan gomba.'
S ahogy ott ananász, s már gesztenye éppen,
odaeper hozzá egy spárga rizscsicsó,
elébe karfiol, s búza de nagy zeller:
'Egres fel az árpa! Saláta a dió!'
'Vackor gyökér erre, pöszméte rizs SZAMÁR,
Füge el a póré!' Így mandula bodza.
'Az én petrezselyem datolya ne lencse!
Most narancs, ahogy birs, vagy meggy a szamóca.'
A kökény rizscsicsó padlizsán elszeder.
Mákalma csak az, hogy a zab gyorsan ringló.
'Vajbab, most mi retek?' Dinnye is, málna is.
'Brokkoli cseresznye, ha mandarin mangó.'
Hanem a SZAMARAT a borsó áfonya.
Nem datolya semmi, mégsem szilva krumpli.
'Hogy barack a körte!' Semmi cékla többé.
Azóta ananász a SZAMÁR ribizli.

Elcicázta egyszer a SZAMÁR magában:
Nyuszi egy kis kutya, macska talán,
medve, sas, ha kedvem van, kismalac,
ott teknős eltigris, ha elefántra vágyom,
nem lesz olyan hangya.
S ahogy ott farkaskoma, s már oroszlán
éppen odamadár hozzá egy majom.
Tehén elébe sakál, s fecske de nagy ló:
Polip fel a kecske! Malac a halacska!
Kecskemalac erre: Bölény ló SZAMÁR!
Rigó el a póni, így zsiráf a zebra.
Az én kolibri medve ne csuka!
Most kígyó, ahogy csikó, vagy róka a csibe.
A szúnyog sáska pók szarvas,
kacsa csak az, hogy a katica gyorsan csiga!
Bakkecske, most mi görény?
Cinke is kukac is, kiscsibe kakadu,
ha láma spániel.
Hanem a SZAMARAT a denevér egér
Nem madár semmi, mégsem zebra póni.
Hogy kutya a bika! Semmi ponty többé!
Azóta patkány a SZAMÁR láma!

Ősz Hanga: Állatos változat

Kiss-Szabó Ádám: Autós változat

Elkutyuska egyszer a SZAMÁR magában:
Macska egy kis nyuszi, talán tigrismadár.
ha kedvem van medve, ott sas elteknős.
ha elefánt vágyom, nem lesz olyan kutya!
S ahogy ott halacska, s már elefánt éppen,
odamacska hozzá egy elefántteknős.
elébe póni, s kutya, de nagy cica!
Polip fel a kecske, halacska a malac!
Kecskemalac erre, kígyó ló SZAMÁR,
Macska el a kutya! Így elefánt kígyó.
Az én polipkutya, ne póni!
Most zsiráf, ahogy zebra, vagy róka a kutya!
A cica szarvas fecske elkutya.
Malac csak az, hogy a ló gyorsan madár.
Varjú most mi póni? Zsiráf is, Zebra is.
Krokodil cápa, ha róka elefánt!
Hanem a SZAMARAT a krokodil kígyó.
Nem csirke semmi, mégsem kígyó macska.
Hogy póni a kutya! Semmi elefánt nyuszi.
Azóta krokodil a SZAMÁR cápa."

Ellada egyszer a SZAMÁR magában:
Renault egy kis Peugeot, talán Opel, Tata,
ha kedvem van Ferrari, ott Mustang elcadillac,
ha Crysler vágyom, nem lesz olyan Volga.
S ahogy ott Wartburg, s már Mazda éppen,
odafiat hozzá egy Suzuki Isuzu,
elébe Aleko, s Dacia de nagy Hummer:
Land Rover fel az Lexus! Lincoln a London.
Vackor gyökér erre, pöszméte Volvo SZAMÁR,
Mitsubishi el a Porsche! Így Mercedes BMW.
Az én Nissan Audi ne Alfa Romeo!
Most Mini, ahogy Daewoo, vagy Bentley a Smart.
A Subaru Isuzu Niva Honda.
Zastava csak az, hogy a Barkas gyorsan Gaz.
Dodge, most mi Volkswagen? Jaguár is, Kia is.
Seat Jeep, ha Tesla Toyota.
Hanem a SZAMARAT a Lotus Bentley.
Nem Uaz semmi, mégsem Moszkvics Ferrari.
Hogy Rolls-Royce a Trabant?
Semmi Ssang Yong többé.
Azóta LADA SAMARA a SZAMÁR SAAB."
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BLIKTRI
- egy szó története Szabó-Czett Zétény írása
Sziasztok!
Nem hittem, hogy érdekel benneteket a BLIKTRI története.
A BLIKTRI egy csodálatos szó. De nem húzom tovább, vágjunk is bele.
Itt ültem az iskolában, másodikos voltam, éppen a világ egyik legegzotikusabb, legolvasottabb
gyerekkönyvét, a Micimackót olvastuk, és akkor fedeztük fel ezt a szót. Egyszer csak ugyanis Micimackó ezt
a szót mondta Malackának.
Először nem tudtuk, hogy mit jelent: BLIKTRI. Lehet, hogy egy táskafajta, vagy egy vírus, egy
szárnyat növesztett patkány, talán egy puputeve vagy egy óriási rózsaszínű medve lehet, vagy inkább egy
robot, esetleg autó, netán egy videójáték? De lehet, hogy egy négylábú, járni tudó szék, vagy a rejtélyes
északi fény, vagy talán éppen a Mona Lisa férfiben?
De aztán azt mondta valaki, hogy a BLIKTRI azt jelenti: könnyű, szóval hogy súlytalan, légies, meg
hogy nem nehéz, azaz bébi, vagy dedó. Így tudtuk meg mit jelent a szó.
Azért jó, hogy megtaláltuk ezt a szót, mert a „könnyű” szónak nincs sok rokon értelmű társa.
Most már ti is tudjátok. Ne feledjétek, a „könnyű” helyett ezután ezt használjátok, ha olyan helyzetbe
kerülünk, amikor azt kell kifejeznünk, hogy valami nem okoz nehézséget, mondjuk beleverni egy szeget egy
fába, eltépni egy lapot, felrúgni egy széket, elhajítani egy plüsst, megölelni az anyukádat, megírni egy
dolgozatot, vagy amikor rátok szólnak a szüleitek, hogy pakoljátok el a játékaitokat, vagy éppenséggel
mondjuk… mondjuk elrepülni a Marsra űrhajó nélkül.
Szóval bármikor használhatjátok!
Azért lenne fontos, hogy sokat emlegessétek ezt a szót, mert hiába léptünk előre 100 évet, meg kell
őrizni a régi stílust, a régi szavakat, beszédmódot, a régi beszólásokat, úgy, ahogy az emlékeinket is, vagy
egy régi plüsst is.
És ha így teszünk, megdicsérnek majd bennünket, hogy milyen egzotikusan beszélünk, milyen sok
szót ismerünk. Nekem már kiskoromban is mindig mondták, hogy milyen választékosan beszélek. És ha te
is így teszel, akkor figyelmet tudsz magadnak szerezni. Ha pedig felfigyelnek rád, akkor könnyebben el
tudod érni a céljaidat.
Tehát terjesszétek a BLIKTRI-t gyermekeim, mert fontos szó, és meg kell őrizni a régi kultúrát is.
No, én megyek, sziasztok!

Jánosi Noémi versei

Ének a világhoz

Hirtelen

Beszámoló

Egy fény süt be, a szabadság fénye,
A zene jobban hangzik, mint kéne,
Adjatok reményt e dalnak,
Hadd szálljon fel a madaraknak,
Azok zengjék tovább a világnak:
Élek, amíg élek és éneklek a világnak.

Minden szép,
Minden jó.
Repül a kis hajó.

Ma játszottam, nagyokat,
Követ raktam, tornyokat.

Minden csúnya,
Minden rossz.
Megül a kosz.
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Mesét láttam, képeket,
Jót álmodtam, szépeket.

Tóth-Bán Júlia versét
egy - a tantermen kívüli, online oktatás idején feladott – lecke ihlette.
„Biológia tantárgyból projektmunkát kellett készíteni,
és én versben fogalmaztam meg a feladatot.
Az írásban segítségemre volt testvérem, Luca is.”
Egy giliszta végzete
Kúsztam előre a földben,
Haladni szerettem volna szörnyen.
Nem láttam ugyan senkit-semmit,
De éreztem én valamennyit.
Egyszerre csak érzékeltem,
Az eső eljött énérettem.
Az oxigén fogyott vészesen,
Éreztem én magamat rémesen.
Ástam buzgón fölfelé,
Érezvén: Ez az egyetlen remény.
Felbukkantam egy bokor rejtekében,
Úgy érzem: Még pont idejében.
Hátamon éreztem az eső cseppjeit,
A Természet jéghideg könnyeit.
Csak kúsztam előre annak reményében,
Hogy kintlétem marad észrevétlen.
Megéreztem hogy fű és beton határára értem,
Elhatároztam: Itt töltöm az éjem.
Hirtelen valami elzárta az eső hideg zuhanyját,
És a giliszta elnyerte a legvégső nyugalmát.

A következő oldalon egy egészen különleges kincset mutatunk.
Munkatársunk, Halmi Noel egy időutazáson vett részt,
ahol is megszerezte a
Pesti Hírlap 1848. március 15-i számát,
és itt most közzéteszi
a Srácváros mellékleteként!
:)
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