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CSETNEKI JUHÁSZ BALÁZS  
 

Bolondos mondókák – Oroszlány 
 

Az én városom Oroszlány, 

Az én babám volt egy porosz lány, 

Sajnos megette egy oroszlán. 

Új babám egy orosz lány, 

Fél, hogy megöli őt is az oroszlán, 

Ne félj, kedvesem, te orosz lány, 

Nem tud felfalni az oroszlán, 

Mert megülte a hasát a porosz lány, 

Így megdöglött az oroszlán. 

 

 

Mese a csillagszemű lányról 
 

Megszökött egy pajkos napsugár, 

Emberré lett, kalandra várt. 

Milyen a föld, milyen az éjszaka, 

Milyen, ha az ember a nap fia? 
 

Mint a vére hullató fogyó fény,  

Halkan ráköszönt, fáradt lelkekre  

Ráterült a lopakodó alkony. 
 

Az a lány, az a lány! Jó lett volna, 

Ha nem járt volna arra soha tán! 
 

Buszmegállóban, ahol mellé állt,  

Csillagszemébe hosszan nézett, 

Tekintetük gúzsba kötve 

Ott parázslik a végtelenben. 
 

Elvitte a busz Miskolc felé, nem tudja, 

Ki volt, honnan jött, hová ment. 

De mintha ezer év óta ismerte volna Őt.  
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Ráhagyta csillagszemét, ráhagyta 

Bűvös tekintetét, különös nap, más, 

Mint a többi, soha nem tudta feledni! 

 

Nem találta csillagszemét, sem a 

Buszmegállóban, a nézések fényében, 

Sem az égen, felhőtlen éjszakákon, 

Hiába kereste, hiába kutatta, pedig 

Pillantása csak másodpercnyi volt! 

 

Álmaiban még mindig látja Őt.  

„Hiábavalóság, minden hiábavalóság!” 

Szólt a prédikátor, eltűnnek,  

Kiégnek csillagszemek! Szív és ész!  

Megnyílt alatta a föld, felette az ég! 

 

Egy holdsugár két csillaggal földre szállt, 

Őrzi titkát, ne tudja senki se, mennyire fáj! 

Őrült dolog, kín és szenvedés, szerelmes lett,  

Ki volt Ő? Ki volt Ő? Ó, mily csodálatos! 

 

Ott, azon az alkonyon, mikor  

A napvére hullató fogyó fény kihunyt, 

Elbújtak a csillagok, komor sötét lett,  

Feljött a holdanya, szigorú volt, 

Nem alkudott, hívta lányát haza,  

Nem lehet máshol az otthona! 

 

Hol volt, hol nem volt,  

Valahol, valamikor volt 

Egy csillagszemű lány. 

 

Várakozás, reménykedés, 

Fájdalmas, meddő idő után 

A tékozló napfiú  

Atyjához végül visszatért. 
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Via Dolorosa 
 

Egy hosszú nap után hazafelé mentem,  

Jézus jött velem szembe az úton, 

Ki akartam térni, le akartam térdepelni, 
Izmaim nem engedték, 

Szólni akartam, nyelvem meg se moccant, 

Közelebb jött hozzám, szemembe hosszan nézett,  

Megölelt, és én csak sírtam, sírtam, sírtam. 
 

Nevemen szólított, és útravalóul mondta: 

Aki Jézus Krisztust, engem szeret és követ, 

Annak utolsó földi útja nem lehet más, 

Csak a Via Dolorosa! 
 

Álmomban 

Jézus Krisztus Urunkkal találkoztam. 

 

 

Telihold 
 

telihold a Holt-Tisza fölött magányosan 

derengő fényében árnyak úsznak 

a víz mint alattomos lomha szörny 

lopva néz ránk a nádas sűrűjéből 

bizalmatlan figyel a bedőlt fák ágai alól 

lassú a telihold útja hullik ránk 

lila könnyű fátyla ráterül mindent elborít  

hintázik az égen észrevétlen megremeg 

szánakozva nézi a haldokló vizet 
 

bóbiskoló stégek jelzőfények árnyak emberek 

néha hangfoszlányt hoz a víznek lassú sodra 

néha csobban a víz halak levegőt harapnak 

áttetsző finom szőtt háló a lég 

emberek stégek fák és tükröződő mása 

összeolvadt lidérces tompa némaságban  
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valahol halat fogtak vergődő csobbanás 

mozgás a stégen sietős mondatok 

feloldódnak a libbenő csöndben  

a Holt-Tisza zord magánya ránk szakad 

meleg levegő álmot hoz hosszú az éjszaka 
 

éjfél lett és valami furcsa mozgás a parton 

koboldok jönnek libasorban színes maskarában  

kezükben csengő apróka lobogó fáklya  

járnak stégtől stégig énekelnek  

pajzán koboldtörténetet beköszönnek  

mennek tovább míg a telihold le nem megy  

a tömör éjszakába hoztak valami talmit 
 

jaj nektek halak most csak szonár szemek nézegetnek 

jön majd a robotok világa ahol kijelzik súlyod mennyi 

milyen hosszad ennivaló vagy vagy mutogatni való 

tudják hol rejtőzöl akkor fognak ki amikor akarják 

egér leszel a robotok macskajátékszere  

lehetsz apróka keszeg hatalmas rablóhal egyre megy 
 

jaj nektek emberek robot lesz minden mire ember vágy 

robot fog takarítani robot fog főzni robot fog lakást építeni 

robot vizsgál meg adja gyógyszerünk minden programozott 
 

fő párkapcsolat ember és robot 

ritkaság az ember-ember pár 

a robot tökéletes társ tökéletes szerető  

ha nő gyermeket akar örökítő magot vehet 

magasság súly alkat bőr és szemek színe  

milyen a képessége és milyen a neme 

számtalan szempont szerint  

csak a szegények kitaszítottak  

élnek majd ember-ember életet 

minél több a pénzed annál tökéletesebb a robotod 

nem lehet tudni ki az ember ki a társa 

jövő emberi lét ki kezeli a sorompót 
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fáradtan ébredek didergek  

szemben a nád előtt foszló pára 

a víz megélénkül kis halak köröznek  

éhes rablók lesnek rácsapnak 

hullámzik fröccsen a víz élet és halál  

mit ér az élet halál nélkül 

mit ér a halál élet nélkül 

azt tudják a dőre cuppogó halak  

az élet néha csak egy falat 

 

nem fogtunk semmit kapás se volt  

egy meleg kávé jólesne 

Laci öcsém már hozza is  

gőzölög forró szinte süt 

vérré válik bennem mondaná apám 

lenge szellő poshadó víz szagát hozza 

új nap kezdődik 

 

 

Bolondos mondókák – Hajdúböszörmény 

  

Hajdúböszörményben  

Egy bősz örményben  

Bolha ül bő szőrmében. 
 

 

Cseresznyét terem a cseresznye virága 

 

távoli fák ágain leng a kikelet színes üde sálja  

tavaszi kertemben már nyílik a cseresznye virága  

jövök majd nézzem jövök hogy érezzem mily pompás  

piros illatos ropogós gyümölcsöt terem majd a fa  

jöttem emberféle szaggal jöttem bábeli zavarból  

kik akarnak majd szedni cseresznyefáról barackot diót  

mert partra vet a folyó kiszárad a tó  

kél a nap nyugatról anyám mosolya elfakul  


