
 

 

 

 

 

EGY, CSAK EGY BETŰVEL 

 

• A betűk hiénái 

K betű: Kovács Kálmán kertész, két kankalin kiültetésével, karózásával keservesen kínlódott.  

Kitekintve Katalin Kálmán kopasz, kábult, kacér képét konstatálva kacagni kezdett. Később kiment 

kedveséhez kávéval kezében. Kálmán krákogva kinyújtotta koszos karját koffeint kívánva. Kipihenve 

kimerültségét könnyen kivitelezte küldetését. 

Kelemen Kálmán kakasa kiscsibéket költ. Kelemen Krisztina kenyeret, kalácsot keleszt. Kelekótya 

Kálmán keletre kecskéket küld kelmének. Később kedvetlen Kelemen kocsmába keveredett. Krisztina 

kiküldte kutyáját, keresse Kelement. Kálmán kitalálta korábbi kívánságainak következményeit. Kullog 

kutyájával kunyhója közelébe. 

E betű: Eme erkölcsös esperes, Egressy Endre elment Elekhez epret enni. Elek egy energikus, erős, 

eszes ember, ezért Endre előkelően, evőeszközzel ebédelt. Egyeztették, ecsetelték egybefüggő elveiket. 

E eszmecsere eredményét elérve elcsevegtek Eszterházy Ernő esetlen esetén. Ezt elbeszélve 

elbúcsúztak. 

Elek elment egyetemre. Emese, Emma, Elemér elfelejtette eme eseményt. Elek elkámpicsorodott. 

Eleséget ettek ehelyett. Emiatt Elek ellenük emelte eszét. Elverte Emesét, Emmát, Elemért. Esetleg 

elment eszed? Emese, Emma, Elemér egyetértett, elküldtek Eleknek egy egérkét. 

 
• A Galaxis lányai 

K betű: Karcsi karfiolt kajál kék körkádjában. Kertjében kedden korán kukorékolt kakasa. Kitalálta, 

kakaspörköltet készít Kincsővel. Kerékpárral kiteker keletre krumpliért. Kutyája kergetve kísérte. 

Közben Keszthelyen kereste kedvenc közértjét. Ki kedveli képzeletbeli körmölésemet? 

E betű: Egyszer egyetlen Emmánk Elemérrel elindult Egerbe. Egy eperfagyit evett, eközben Elemér 

elemezve egy esetet, eltöprengett. Ekkor Emma elővette egészséges ebédjét, elkezdtek enni Elemérrel. 

Este eső esett, ezért elmentek Elláékhoz ezüst esernyővel. 

 

 



• A három omlett 

 

K betű: Konrád kacsa kontárkodik Komárom környékén. Kellemetlenül kántálják körülötte: 

Keresztül-kasul kapargatja kertünket! Káposzták, karalábék, kelek karói között kószál! Kis Károly 

késsel kergette. Konrád kacsa kelletlenül kiabált: Kérlek Károly, kicsit kedvesebben kellene! 

Kegyelmet, kedvességet Kis Károly kerülte, kalyibájában kedden kolozsvári káposzta, körettel 

kirántott kacsa készült Konrádból.  

 

E betű: Egyetemhiány erős Esztergomban, emiatt egykor elkezdtek elkészíteni egyet, elnevezték 

Egyszeregy Egyetemnek. Eper Endre elkezdte egy esztendeje e előbb említettet. Elindult eme 

elmeélesítőbe, egyszercsak edénybe elcsomagolt eledelét elejtette, emiatt ebéd előtti evészete elmarad. 

Első emeleti egyletébe el-eljár, ennek emberi elemei: Erdőháti Eszter, Erdős Ella, Egressy Evelin, Egri 

Ernő, Eke Elek, Etreházy Elvira, Ekecsi Ede, Eszterházy Edit, Eszenyi Emese, Egerszegi Ervin. Endre 

ezekkel előad egyórás előadásokat. Egyikben esti esőben egy eladó erkélyről edzőcipőket ejtettek. 

 

 

• Alkonyat 3 

K betű: Kerge kecske káposztát keresett kertjében. Káposztát keserves kínokkal kitermelte. 

Káposztakeresés közben kiötlötte, kellemes készételt készít kedden. Kedden kurkuma-krémes kaját 

készített. Kajla kecske kávét kínált kacajjal. Kópé koca késett.  

E betű: Epres Emese Erika ernyőjével eszegetett, eközben elfelejtette Erdő Ernő elérkezését. Ezeregy 

ember elment  enni eprespudingot. Elkényeztetett Endre erkélyen evett. Egészséges eledelt evett 

egyedül.  

 

• Bajos Csajok 

K betű: Kelemen Kálmánnak keserves kín korán kelni kakas kukorékolására. Kómás képű Kálmán 

kiakad kedden. Kimegy konyhájába, kését kikapva késtartójából, kenyérre kenőt ken. Kiadós kaja kezd 

kifogyni Kálmán kezéből. Kedve keveredik kifutni kertjébe, kertészkedni. 

 

• BÁB 

K betű: Kelemen Kató keddi korai kelése kakaós kalács kelesztésével kezdődött. Később Kovács 

Karcsi keserű káposztát készített. Kinti keleti kertjükbe kaktusz került, kikeletkor kender kakas 

kukorékolt. Kaotikus konyhájukban kávé kandallón kortyogott. Kelemen Kató kitálalta kedvesének 

kajáját, ki kedvességéért karjába került. 

E betű: Eszter este elment enni elegánsan. Elkérte ember eledelét elhelyező eseményét. Eme 

elhatározása elátkozta elevenünket. Ez ehetetlen erdei eper elemésztette Eszter emésztését. Ebből 

eredtek eszméletlen epei egészségtelenségei. Eszter elengedett eszeveszetten egy Espumisant. Ettől 

eredő egészségtelensége eloszlott.  

 



• Bátrak  

K betű: Katinka kukorékolásra kelt káposztasalátával, kivételesen környezetbarát kajával kezd 

kalandba. Kutyája, Karcsi körülugrándozza kisgazdáját. Kenyeret kap kislány kezéből. Katinka 

kedden könyvet kölcsönzött ki. Kis kút közelében, kastély közepében. Kármen királylány korcsolyázik 

Katinka kellemes képzeletvilágában kiteljesedik. Később kitakarítja káprázatos kunyhóját. Kifáradtan 

kanapén kuporogván kinyújtózkodik.  

E betű: Erdőben egyszer egy ezredes Elek epret evett. Egyszercsak egérke ellopta-e eledelt. Elek 

elkeseredetten elindult Egerbe. Ekkor előkerült elveszett ebe. Elek elmosolyodott. Eleredő esőben 

együtt elmentek Ecuador elnökéhez. Elővették esernyőjüket, evvel egyszerűen elrepültek. Eszter 

estefele elverte Eleket. „Elbóbiskoltál esetlen!” Elbolyongott eszméjében, eme elképzelt elbeszélésben.  

 

• Diósi Elmék 

K betű: Kelemen kisfia korán kelt. Kisétált Katival káposztát kapálni kertjük közepébe. Kapáikkal 

komótosan kezdtek kapirgálni. Közelükben kíváncsiskodott kiskutyájuk Kormos, ki kikaparta 

karalábéjukat. Kelementől kikapott. Könnyezve, kiéhezve kiverten kutyagolt. Közben körbe-körbe 

kémlelve kaját keresett. Közért közelében köztisztviselőtől körözöttet, kuglófot kapott. Két korcs 

kergette. Kutyaeledelért külön küzdenie kellett. Kelepcébe került. Ketrecbe kényszerítették. 

Kínkeservesen, körömszakadtáig kaparászott. Kiábrándult környezetéből.  Karácsony körül kisgyerek 

kutakodott körülötte. Kinyitotta kényszerpihenője kapuját. Kedvesen kolbásszal, kaláccsal köszöntötte 

kiközösített kutyusát. Körömvirágkrémmel kenegette kikopott körmeit. Kötést kapott kirepedezett 

karmára. Körülbelül kettőkor kiléptek kényszerszállásukról. Kékes, káprázatos kép kísérte kettejük 

körúti korzózását. Karácsonyeste községükben kóvályogtak. Kirakodóvásár kezdődött. Kelemen 

kikukucskált kényelmes konyhájából. Kipécézte kócos kisgyermekét. Könnyedén kifutott kiengesztelni 

kölykét, kit kicsike komondor követett. Karácsonyfájuknál kibékültek, kibeszélték kellemetlen 

kiruccanásukat. Kényelmesen kuporadtak kuckóikba. Kiskölyök küldetése kipipálva, kimentette, 

kikúrálta Kormost.  

E betű: Egyszer egér Elek elhagyta egyszerű egértanyáját. Elment Egerbe elhozni elsőszülött 

egytestvére Elemér előrendelt edzőcipőjét. Elbúcsúztak egymástól. Elemértől elkérte egérrágta 

erszényét. Ebbe eltette ezüstpénzét. Emellett elpakolta elemózsiáját. Ebédig elérkezett ezerszínű erdő 

elejébe. Elővette ennivalóját. Eperdzsemet, egresszószt, egéreledelt evett. Eközben elkezdett esni, ezért 

előkereste egyszerű ernyőjét. Ezalatt esteledett. Elfáradt, elálmosodott. Eperlevélre elhelyezte 

esernyőjét, elszenderedett. Ekkor eperszínű estélyiben előállt egy egérlány, Elza. Elek először 

elcsodálkozott Elza előkelőségén. Elza elmélázva elmesélte Eleknek, elvesztette eredeti ekrü 

egérbalerináját. Emiatt eltévedt. Elza egészen elvarázsolta Eleket. Ezután elbeszélgettek, 

elszunyókáltak. Elhatározták, ezentúl együtt, egymásért egyszerűen eléldegélnek, elhagyva eddigi 

egéréletüket. 

 

• Eszetlen Eszesek 

K betű: Kunszentmiklósi Kovács Klára kozmetikusként kereste kenyerét. Kedvese, Kiss Károly 

katonaként került Kínába. Kínából kiment Koreába. Koreai katonaságba katonák kellettek. Kiss 

Károly kivételes képességű kutyakiképző. Koreai kutyákat képzett katonai kiképzőtáborban. Kedvese, 

Kovács Klára koreai kutyakölyköt kapott Károlytól karácsonyra.  



E betű: Egyszer egy egerésző elefánt elment egeret enni. Erre ellenséges emberek ezrei egy erdő elején       

egereket ettek.  Ez eleven elefánt ehelyett elindult Esztergomba. Esztergomban ezernyi egeret ebédelt. 

Ezután este elment egy erdőbe. Eme erdőben ezen egerek elszöktek. Elefántunk eléggé elálmosodott. 

Emiatt elszenderedett egy egész esztendőre.  

 

• Hetedikesek 

K betű: Karcsi kapát kapott karácsonyra. Kimondottan kérte. Kertészkedni készült. Később kikeletkor 

kertbe kiment. Kis Kata követte. Ketten könnyebb. Kapálni kezdtek. Készenlétüket követve kiültetnek 

karalábét, kelkáposztát, káposztát. Kerítéssel körbekerítették. Kisnyulak kíváncsian kerülgették. 

Kópék, káposztát kiették. Karcsi, Kata kertből kisnyulakat kacagva kergettek.  

E betű: Edit este elment enni Erikkel. Egerbe eközben eső esett. Eresze előtt ebe egeret eszeget. Erik 

edényből epret etet, Edittel edzett. Erik elesett.   Edittel együtt elnevettek egymáson egy elnök előtt. 

Esküvőt ejtettek Esztergomban Erikkel. Előtte elvitték eme ebet egy emberhez. Emeleten emelkedett 

esőszint eltiporta ebemmel eme eszes embert.  

 

• HUmorzsák 

K betű: Kőszegi Karola kapott két kis kólát. Kiderült, kint kézilabda közben korán kiitta. Később kicsi 

kezéből kikandikáló kulcsa Kotz Károly kőműves koszos kezében kötött ki. Kameráját kapta Kadak 

Kamilla, kikerázott kabátjából kivette kevéske kajáját. Kőszegi Karola korántsem kérte. Kényes, kövér 

Kamillát kiközösítette kicsiny kassai klubja. Kitudódott, karnyújtásnyira következett komoly küzdelmük 

Komárom kommunájával. Katonaságra készült Károly, Kamillát könnyen kikosarazta. Közben 

körülöttük kotnyeleskedett Karola kedves kiscicája, Karmos, ki karmaival kikaparta Kamilla 

kutyájának, Kormosnak két kukkolóját. Korszerűen kiállt kopottas komondora kukucskálóinak 

kikaparása következtében. 

 

E betű: Erős Ede eldöntötte: elköltözik. Elmegy Eplényre, egyházi egyetemre. Egerszeki Edina, Ede 

elkényeztetettt egyetlene elszomorodott eme egyedi esemény ecsetelésekor. Egyezkedett ezen elbűvölő 

emberrel, ellenben egyáltalán elfogadhatatlan ellentétek elegyedtek egymásba. Ede elment. Edina ezt 

elmesélte elmebajos Erikának, ez elpletykálta egoista Eriknek, emez elfecsegte együgyű Esztinek. Ez 

eljutott Edéhez. Elámult, elképedt. Ezen esős estén ernyedten elváltak egymástól, esküvőjük elmaradt. 

Ezidőben Erika eliszkolt. Edével ekkor egyedül elbeszélgetett. Egymásba estek. Ennyi eposz elolvasása 

előtt Ede elkérte egykori ellensége, Egressy Emil elméletbeli esszéit, elégiáit, epigrammáit. Egyszerre 

emlékezett, egyik eleme elromlott eszközében: elemlámpájában. Elkullogott elektrotechnikai 

eladójához, Ernőhöz. Ezek együtt ebédeltek egri egyetem ebédlőjében.  

 

• K.P.M. Team: 

K betű: Kovács Kálmán kedélyes kedvében kint kincset keresett. Közben kiderült, kincskereső 

készülékét Kelemen Kata kölcsönkérte. Kénytelen kézzel, kapával kutatni. Krapekot kudarc kezdte 

kerülgetni. Kislány közreműködő készségével kezdett Kalmival keresni. Kutakodásukat kincstelenül 

kiiktatták. 



E betű: Elek egyszer elballagott Eszterhez. Együtt ebédeltek, eszmecseréltek. Elek epret, Eszter egrest 

evett. Elmélkedtek, ezután eldöntötték elmennek evezni egyet. Eközben elrepült előttük egy ejtőernyős 

ember. Estefelé elnéztek Egerbe emellett Esztergomba egyaránt. Egész együttlétük eszméletlen, 

eseménydús estet eredményezett. 

 

• Kapucnisok 

K betű: Károly - ki kétségbeesetten kertelt kassai külvárosi kertjének kukoricamezején - 

keresztgyermekeivel kérkedett komájának, Kálmánnak. Kalmi kipirult kobakkal kerülte Karcsi képének 

kifejezését. Kedves keresztvetéssel koronázta Károly kijelentését. Külön kezeskedik krapekjainak 

kitűnőségéről, közlékenységéről. Konverzációjuk kiteljesedéseként Karcsi következőképpen kérdezte 

Kálmánt: kérsz keverőgéppel készített kakaós kürtős kalácsot? Kifejezetten kiérdemeled kacsóval 

kreált különleges készítményemet.  

E betű: Este Emese ekképp elmélkedik: elkéne egy esernyő. Elvégre Eger ezen emlékhelyein 

eszeveszettül esik. Emberünk esete egyszerű: esedezve elkéri Erik effajta ereklyéjét. Erik ellenben 

elegánsan elfordul ezt ecsetelve: elhihetem-e erényeidet? Emese elméjében elmerülve elemez. Ezennel 

elfogadtatja Erikkel erkölcsösségét. Ezáltal Erik elégedetten elmosolyodik. Emese emlékei egyszeriben 

elszállnak. Elmélete elesett. Ezentúl együtt emelik eme elképesztő eszközt.  

 

• Kinderkommandó 

K betű: Kedden kicsit kábán, korán keltem. Kinti köd közepette, kivánszorogtam kandallónk közelébe. 

Kurtán kacagva kibújtam kék kockás koszos kelengyémből. Kellőképpen köszöntöttem kevély kis két 

kilogrammos, koros kakasunkat, ki kapirgálni készült kanadai Kati komaasszony kikerekedett 

konyhája kertjében, kövezett kútja közelében. Két kerek ketyegés között kigondoltam, kinek kéne kávét 

készítenem. Kerestem, kutattam. Kávébabunk középső kisszekrényünkből kifogyott. Később keservesen 

kellett kitapasztalnom, kitől kérhetnék kölcsön, ki kínálná kedvesen kölcsönbe. Kópé, kacér, kebles 

keresztanyám külsőleg készséges kinézetűnek kínálkozott. Kilépett kicsiny kamrájából, kezébe kapva 

kék kasztrolyát. Kedvesen kínálgatta. Készségesen köszönve, kissé kipirulva, kellemesen kivirulva 

komolyan konstatáltam: készülhet kedvesem, Komáromi Károly kedvenc kotyogós kávéja.  

E betű: Ezerkilencszázkilencvenben, egyetlen esztendővel ezelőtt, Egerben, egy esős este ebadta, 

együgyű, engedetlen Eötvös Eszter elindult egynyári ehető epret enni. Erre eltökélt Egér Elemér, 

eltorzult erejű, elvhű ezermester, eme eszes elme, ennek egyetlen eredetét elkezdte elemezni e-mailben. 

Ezt egyből elmondta egy elnöki egyednek. Ezen ezek egyszerre eszeveszett elemzésbe, elgondolkodtató 

eszmefuttatásba estek. Ezután együtt eszegettek egyikőjük elegáns egyedi ezüstös edényéből. 

Ellenálhatatlan! Eredeti! – előállt ezzel egyikük egészen elégülten. Emberünk emlegetett 

eperkutatásának eredete egy elfelejtett, elfekvő, elévült esszéből ered – erőltette ekkor extázisban. Ez 

eszméletlenül egészséges! – elismerően ecsetelte. Együtt együnk ebből eleget! Elmaradhatatlan, egyedi 

emberi eledel! - említi egy eszméletlenül előkelő, elégedett eperjesi eperkutató. 

 

• Kutatók 

K betű: Korán kellett kedves keresztapámnak kapálni kertjében. Később kivitte Kormos kutyáját, 

kecskéit, kacsáit, kakasait kútjához. Kuvasz kergetni kezdte keresztanyámat. Kilenckor kassai Karcsi 

kullogott kifelé kocsmából kedvesséhez, ki kicsi kecsegét készített konyhájában. 

 



E betű: Ebéd előtt Erikát elvittem egy egészségügyi egyetemre. Elsőre elvégezte elsősegélyét. Ezután 

együtt elmentünk ebédelni Egerbe. Epret, egrest ementállal ette. Ekkor elindultunk Esztergomba, 

ellátogattunk egyszerű előadásra. Eléggé elfáradtunk. Es10teledett, ezért elaludtunk. 

 

 

• Lelkes kalandorok 

K betű: Karácsonykor kis Kiara Klára kacagott, később kedvetlenül kóválygott kifelé. Közben 

keresztanyjától kapát kapott. Kornél kelta kardot, kicsi, kemény krétákat kért, később keménykötésű 

kódexet.  Kedvesen köszöntgették keresztszüleiket. Kíváncsi kuvasz kutyájuk, Kiki, kereste kis Klárát, 

ki kutyaólból kukucskált kifelé. 

 

E betű: Emil egy eszméletlenül erős, elit edző. Ebét, Ellit edzőterme előtti edényéből eperrel, egressel 

eteti. Ez egészen egészséges eledel. Edzéseit eme elbűvölő erőd előtt elkezdi. Ekkor eszes Elli ebe 

egerek ezreit elejti ebédre. Ezeket emészti egészen estig. Ezután elbóbiskol, elszenderedik, elégedetten 

eljátszadozik egerek ezreivel.  

 

 

• Madárkák 

K betű: Kati kávét kortyolgat kedvenc köcsögéból. Közben kekszet keres kiskutyájának, Kópénak. 

Károly, kinek kedvese kinn kapál, kifejezetten kedvetlen: késve kap karamellás kakaót kedvenc 

kávézójában. Kik kiköltöztek külföldre kalandozni kókuszdiók közé, kukucskálnak kifelé 

kókuszpálmákat kémlelve. 

E betű: Elizabet estefele elálmosodva elszótlanodik, ebédlőben elnyeli esti eperjoghurtját, elmosogat, 

előfürdőzik, eledelbemenetelét elmossa, elkészíti elalvóhelyét, ezután elszenesedett elméjéből 

egyszerre előlép egy elmosódott emlék:  

- Emberöltővel ezelőtt egérlyukban eszegettünk együtt elefánt eleséget, emlékszel?  

- Erre? Egyáltalán. 

 

• Magyarászok 

K betű: Kicsi kosárral kezemben kerestem kertemben kamillát. Kérdőn keringtem körbe, kérdezve: 

 - Ki kutatott kövek között kicsike kukacot? Kerítésnél kinek kalapja kallódott káposzta közé? Kit 

követett kutyám kapunkig? 

Kiszemeltem! Komaasszonyom, Kati komótosan közlekedik kerékpárján kijáratunk közelében. 

Kiáltottam:  

- Kedvesem, köszönteni kéne! 

 

 

• Márais sokk 

K betű: Kati kész, kisült, kapós kifliket, kovászos kenyeret kemencéjükből kivesz. Közben kisfia, Karcsi 

kacagva kanalazza kakaós kásáját. Kati kényelmesen kanapéra kuporodik, kesztyűt köt. Kati korcs 

kutyája, Kajla kinti, kurta kóborlására királyosan kullog. Kicsiny Karcsi kaptatva követi kalapját 

kobakjára kapva. Komondor kíséretében kósza konda köröttük köpésnyire. Kakas kukorékol 

kőkerítésen kocsiból kilépő kontyos keresztmamát, Krisztinát köszöntve, kinek korsó kefirrel, 

krémessel, kehely kávéval kedveskedtek. Kiválóan kellemes keddjük került kifejezésre. 

 



E betű:   Ezen elmerengtem… Eme elme eleve elkelt előző esztendők elteltével. Ezért  elmentve elnyűtt 

egyéb estéink epés edzéseit, elkezdünk evezni egyes elmosott emlékeinkkel ellepett erdőben. Emelkedve 

expenzív ereklyéink emelete elé enyhén eped emócióim ezernyi eredete. Ebből eleddig előjövő energia 

erőteljesen emelte esendő esetemet. 

 

 

• Mesterhármas 
 

K betű:   Kovács Katalin kiment kedden kertjébe kapával karfiolt, kelt, krumplit, kukoricát kapálni. 

Később kiszökött kék karámjából kedves kecskéje, Karcsi. Kajtatta Kati korán kóborló kis kedvencét, 

kergette kerékpárral, kudarccal. Kezdett kételkedni keresésében. Kőműves Kristóf, Kovács Katalin 

kedvese kellőképpen kikutatta Karcsit. Keresgélt közben külföldön, Kambodzsában, Kubán, 

Krakkóban, Kenyában, korábban különböző kétes kerületekben Kassán, Komáromban. 

Kényszerűségből Kecskeméten körlevelet körmölt Kristóf, keresteti Karcsit. Kókadt kedvét kürtős 

kaláccsal, kocsmában koktéllal kezeli. Kövér, kerek képű koma keserédesen kuksolja Kristófot. 

Kártyázás közben kikotyogja, Karcsi közeli ketrecben kóvályog kómásan. Kristóf képzelőerejét 

kihasználva kelletlenül kisütötte, kicsalja Karcsit kettétört káposztával kényelmes kéglijéből. Kikacsint 

Karcsi kalitkájából, kapja Kristóf kesztyűvel, kocsija kellős közepébe kanyarítja. Kapkodva kapcsolja 

kuplungját kettesbe, kanyarodik kutyafuttában. Kacagva közli kalandját Katival, Karcsi kézre 

kerítését. 

 

E betű: Egyszer Egerben elment engedetlen Erik esküdt ellenségéhez, Elemér ezredeshez egészségesen 

ebédelni. Elemér elegáns egyenruhában eléggé egyéni. Erre eljött Eszter, Erik exe. Eszter egyetemista, 

egyke, evangélikus egyén. Együtt ettek ebédre epret, egrest eleget, exkluzív ezüst evőeszközzel. Elemér 

egyedül eliszogat, egykönnyen elálmosodott. Eszter elmesélte extravagáns eljegyzését edzőjével, 

Edével. Ede előkelő elnöke egy európai erőnléti egyesületnek. Eszter esküvőjét Edével Erik egyből 

eleve extrémül ellenezte. Egyetlen esélyért erőszakosan esdekelt. Egész este egymással egyezkedtek, 

ellenben erős eső esett, ezenfelül Erik egyedi esernyőjét Elemér elvesztette. Erik elképesztően elázott, 

ekkor egyszerűen elfogadta Elemér egyértelmű elnézését. 

 

• Micimackók 

K betű: Kovács Kálmán kedden káposztát kapált, kijött káprázattal Krisztina. Kapzsin kereste kabátját 

Kiara kulcscsontjának kerek körvonala között. Kidőlt Kárpáti kunyhója, ki kővel kalapálta koronáját. 

Kacsójával keservesen kimerte Kakukk Karcsi kalapjának kincseit. 

 

E betű: Elemér elment eme erdőbe epret enni. Edény elmaradt, ennivaló elrohadt. Eme eledelt 

elpusztítás előtt Emma elvitte eltenni. Eldugott ezret. Egrest elemelt egyet, elfogyasztotta, egérke 

elfutott, eb eleresztette, elunta. Eszelősen elrohant evetkéhez. 

 

• Nem baj, majd legközelebb... 

K betű: Kedves Kalapos Kelemen kedden kiment kertjébe krumplit kapálni. Kopott kapája kövön 

koppant, kínok közt kitört Kelemen kicsi karja. Kérte, könyörgött Kocsis Karlának kísérje kórházba. 

Karla kedvese, Kuruzsló Kálmán, kíméletesen kigyógyította Kelemen karját. Közben Kelemen kishúga 



Kovács Krisztina, kigazolta Kelemen kiskertjét, különösképpen krumpliját. Kelemen közben kipihente 

kellemetlen kínjait. Kicsit később Kelemen köszönte Krisztina kedvességét. Kötött Krisztínának 

kardvirágból, kamillából kicsi karkötőt. Krisztína kuncogva köszönte kreativitását, kitartóságát. 

Kelemen kigyógyult, krumplit kapálhat. 

 

E betű: Egyszer, Együd Eszter, elment edzeni. Edzőtermi edzője Epres Elemér epedve esdett, egyszer 

együtt elmenjenek estebédre. Eszter Elemért elhessegette, „ejnye ember, ezt elfeledd.” Elemér 

eltökélten erőszakoskodott. Eszter ennek engedett. Estebédre Eszter elkészítette Elemér eledelét. Ezt 

Emma elmesélte Eszternek. Ennek eledele egzotikus, „epres enchiladas”. Elemér elment Eszter 

egyszobásába. Eme eledelért Elemér egyszerűen elepedett, Eszterbe elszerelmesedett. Ez eledel 

eszeveszett, engedd, eljegyezzelek. Eszter engedett eme esdésnek. Elemér Esztert első estebéden 

eljegyezte. Esküvő elteltével Egyitomba elmentek.  

 

• Nem lopott 

K betű: Kelemen Kálmán kacsákat követett Komáromban. Közúti kereszteződésben kerekes kocsiban 

kacsák kenyeret kerestek. Kelemen Kálmán kajla komája, Király Károly kergette kenyeretkereső 

kacsákat. Kelemen Kálmán kiderítette: Király Károly kedveli kacsavért. Kedvtelve kinyírná kényes 

kacsákat. Kacsavért készítene kedden komájának.  

E betű: Eszes Emese elégedetten eszegeti eprét. Ezután egészségesen elutazik Erdélybe. Elébb 

elolvassa Erdély e-történetét Exploreren. Elhívja Esztelen Esztert Etiópiából. Eljut Erdélybe. Euróból 

esznek erdélyi edényből. Ej, elmossa eső eme esetet. Ezer esőscsepp esett Európában, ezáltal Emese, 

Eszter ebként elázott erdélyi erdőben.  

 

• Nindzsák 

K betű: Klára karácsonyra kiváló kalácsot készít. Kriszta, Karesz, Kati kedveli Klára kreativitását. 

Klára keményen készíti kalácsait. Klára kedves kishúgához, Katihoz. Kati kedvence Klára kakaós 

kalácsa. Karesz kedveli kislányait. Kriszta kisegíti Klárát. 

E betű: Endre eszméletlenül esetlen. Esztergom elképesztő erdőjénél él. Endre egy erős elragadó, 

elvetemült, eszes, egoista, egyedülálló, emberellenes emberpalánta. Egyszer esett egy elképesztőt. 

Elhatározta egyszer elmegy Emődre, enni egrest. Egy elképesztő ember ellopta egresét. 

 

• Nokedlik 

K betű: Karcsi kedden korán kedvenc kiflijét kajálta. Később kerékpározni készült, közben kicsi 

kekszét kommogta. Kiderült, kilyukadt kerékkel keretezett, keservesen kullogott kérójába. Körijét, 

Kornélt kérte kisegíteni káoszból. Kornél kabátjából kivette kézi javító készletét. Készreszelést 

követően kiruccantak kétórás kerékpártúrára Kürtre. Keresztanyukája, Katalin készségesen kínálta 

krémessel, kakaóval. 

E betű: Egykor egy eszes, erős ember, Emil elment egyedül Egerbe. Egyetlen eszement egere ezelőtt 

elkóborolt. Ezért elkeseredetten elindult Elemér expedíciójára. Emil először Ekecsről elballagatott 

Eperjesre, egészen elfáradt. Ezalatt Elemér eliszkolt Esztergomba. Emil elbúsult emiatt, Erik elefántot 

elhívta. Együtt elsiettek ecetfa erdőbe, egresek előtt elfonnyadt epret ettek. Erika egerészölyvet 



elcsapták ekével. Erika elkenődött, elvitték Elek ezredeshez. Ezen esztendőben effajta egereket 

eldöngettek, emiatt Elemér egyed elszökött Etiópiába. 

 

• Nyelvelők 

K betű: Katalin kedvenc kicsi kutyusa, Kajla, kiment kedvetlenül kertjükbe. Később kiderült, kereste 

kedves kakukkmadár kispajtását. Közben közeledett Kati kedvese, Kevély Karcsi. Kis kutya kérte 

kémlelve kerítés közelében Karcsi kerek körözöttes kenyerét. Karesz kelletlenül kínált kívánatos 

kenyereket. Kölyökkutya kevés karéjt kapott.  

E betű: Egerek emlékei 

Emese egérke, Emil egérrel elment eledelt enni. Eltelt eme ebédidő, ezután emésztettek elemózsiával 

eltelt epéjükkel. Ezzel egyforma edényüket eszeveszetten elmosták, elrakták. Ezúttal eső esett 

esetlegesen. Ennek ellenére eleresztették-e egymást? Esetlen egérgyerekek este estélyruhában 

esküvőre elindultak. Emlékbe energiaitalt elvittek. Ezeket embertelen ember egészen emberfeletti 

emelkedőre elvezette. Elvörösödtek elvetemült elméleteken, elmélyedtek elmezavarukban. Ekkor 

egészen elvesztették eszméletüket, eltűntek.  

 

• Nyelvészek 

K betű: Kovács Kiara Kincső kedvesen kiáltott. Komája, Karcsi kikapta kezéből kis kalapácsát. 

Kabátban kiült két kerevetre. Kacagott kend, kacsa? Karcsi kezében kucsma. Karinka kómában küzdött 

keservesen. Katika kiakadt. 

 

E betű: Erzsi ebédlőben elhagyta Erikát, Eri ezalatt eltévedt. Eszter este eljött. Ernő elutasította 

Emesét. Ezután elmentek Emil ezredeshez ebédelni. Ezután epret eszegettek. Etel emelt egyetlen esős 

egrest. 

 

• Nyelvtörők 

K betű: Koronás Károly király kedden kissé korán kelt kedvese keblét kitakaró kelméjén. Kurkumás 

kukoricás kenyeret kért kellően kiszárított kecskekolbásszal. Keserves kakaskukorékolás közben kávét 

kortyolgatott kedvenc köcsögéből kis kókuszos keksz kíséretében. Könyvtárában kedvenc Kőműves 

Kelemen kötetét kerestette kitartó, komor, komoly kamarásával. Kedves, kócos kislánya, Katika, kecses 

kicsi kacsójával kopogtatott királyi kopogtatójával, közben kis kutyusa karmával kőről kőre kitartóan 

kapargatott. 

E betű: Egyik este elindultunk epret, egrest erjeszteni egy egri egyetemre. Egyszercsak, ezer eleven 

egyszerű egér ereszkedett elénk egy erős emelkedőről. Ezen eleven egerek elcsent eledelt, elemózsiát 

ettek. Ezért Elemér ezredes erősen elmélkedett ezernyi egérfogó elhelyezésén, egy egyetemi 

előadóterem előcsarnokában. Egyelőre ennyi. 

 

• Nyelvtudók 



 
K betű: Károly király királysága kellős közepébe, került különös kalács. Kicsiny kalácstésztába 

kukacok 

kúsztak. Karcsi kedvelte, kívánta, kikapta kőről. Kinyitotta kerek kis kelepelőjét, kezét, karját 

kinyújtotta, kaját kérte,később kiáltott, kifutott Kiserdőből. 

 

E betű: Egyszer egy eb este erdőben ennivalót eldugott. E elvetemült ebgondolatot ebsúgta Egérkének. 

Ezután együtteidami eledelért epekedtek. Eső eleredt, ebadtából elmebaj előtört. Eközben erdész 

estefele esendő Egérkét elkapta. Egérfogóval elzárta. elalvaáskor Egérke ebről elmélkedett, 

elbóbiskolt. Eleinte Eb elnézett Egérke eltűnésén. Eme egyetlen Egérke eredeti, elválaszthatatlan 

ebbarát. Ezért Eb erdőbe elindult, előtte ebédelt, ebtörvénnyel erdészházat elfoglalt. Elfogót 

elkergette, ezután Egérkével epres ennivalót elmajszoltak. 

 

• Nyerő Hármas:  

K betű: Kiss Károly körbekerékpározta különleges kertjét. Kertjében kedden kisméretű kecske 

kápsztát keresett, közben Karesz kukoricát kepát. Kedvenc kertész keresztapjától kölcsönkérte kapáját. 

Keresztfia kertjében karalábé, kel, kukoricán kívül káposzta, krumpli kel ki. Kutyája, Kelemen, 

kedvtelve kaprigált, Karesz kinevette. Később Kelemen kutyus Klára kiszolgáló konyháján keringett. 

Konyhájukba kíváncsian kúszó kobra Kelement kimarta. Kelemen kutya kábultan kidőlt. Komáromba 

küldték Kareszt kórházba, Katihoz, ki kutyáját kikúrálja. Kati kedvesen kigyógyította Kelement, ki 

körbenyalta köszönetképp kezét. Kelemen királykodva kullogott ki kórházból. Karesz kellemesen 

kisírta könnyeit, később kutyájával kidőltek kettecskén a kanapén.  

E betű: Egész este ezen elmélkedem: elmegyek egy erdőbe epret enni egérrel. Egérke elette elefánt 

elől egészséges eprét. Elemésztette elképesztő emésztőrendszerében eprecskéjét. Egeret elneveztem 

Endrének, elefántot Ellinek, ezáltal emberszerűbbek. Elli eltaposta Endrét, ez egyszeriben elpusztult. 

Elefántunk elvetemült egérölő, elmegyógyintézetbe elzárták. Ezután Elli elmebajban elpatkolt.  

 

• Okoskák 

K betű: 

Kedves Katóm, Királynőm! 

Kend kellemes, készséges, kegyes kisasszony. Kívánok Kelmeddel kedden kettőkor Kertész Kelemen 

kávézóban kapucsínóval kuglófot kajálni , kegyednek koketálni. Kacér kukkantásokat kérek, kéjes 

kacaj kíséretében. Kiállásod kifogástalan Katinkám! 

Készítek kegyednek káprázatos kék karkötőt. Kedvem kél kegyedhez közeledni, Kedvesem! 

Kati kérdésemre küldi:  

Kedves Kálmán! 

Karcsikám, karácsonykor kellemes komázni, kicsit kényelmesen kiruccani , kerékpározni Kékkőn,  

kicsikém, kettecskén.                         Kata királynőd 

Kalmi kíváncsian kioldozza kapott küldeményt.  Kikiáltja: Katóm, királynőm!  



E betű: Erszényes Erik eddig estére enyves egeret evett. Elvileg e esemény egyedi eset. Eközben eltűnt 

esküdt ellenségünk, Egerészölyv Elek. Elveszésének eredete eltanácsolás, emberi ellentét . Ezen Erik 

erőteljesen elkeseredett. Ekkor előkerült Elek eszeveszett ebe! Egérkéket eleszegette  Erik elől. Ezzel 

eldőlt erős Erik eledele, eléggé elszegényedett. Erik elhívta Eper Emesét, eme  eszes elméjű elnöknőt. 

Emeske, Elek exe. Elkezdtek egymásba esni.  Ezt egész elmésen Erik eltitkolja. Először eszmecsere, 

ezután egybekelés. Ellenben eljött e esküvő! Elszántan elkészülnek . Egerészölyv Elek elszökött 

elzárásából. Ellopja Eriktől elcsábított Eméjét, ezzel elkönyvelhette Erik ellenszenvét. 

 

• Piroska és a két farkas 

K betű: Kovács Krisztián korosodó katolikus kántor korán kelt kedden. Kutyája komoran kerülgette, 

kolbászt kért, kapott. Krisz koplalt, kalácsot keresett kamrájában. Kávéjából keveset kortyolt, kukáját 

konténerben kiürítette. Kovászt kavart, kenyeret készített kemencében. Kertjében kapirgált kicsit, 

komája kómásan kerengett kacsaólja körül, kacagott kajla kebelbarátján. Közben kapált, kivette 

kelkáposztát, konyhájában kést kerített, kajált. Kifáradt, kondija kevés. Kék kárpitú kanapéja kemény, 

kétségkívül kényelmesebb kellene, keretes kerevet. Kiágyaz, kilenctől krimit kémlel, kimerül, krákog 

kettőt, kislámpája kialszik, kakaskukorékolásig kikapcsol, kidől.  

E betű: Egyszer Ede este eldönötte, epret eszik. Emese ellenben elkészítené eperdzsemnek. Ezen 

esztelenül egymásnak estek. Eszmecseréjük elfajult, edényük elterült, eledelük elgurult. Ezalatt 

előfutott egy erős edzett egér, ellopta, elvitte Egerbe. Ejnye! Eme esemény egészen elképzelhetetlen, 

ellentmondásos. Elmesélem elődeimnek eme elbeszélést esetleg e-mailben.  

 

• Rántott fahéj 

K betű: Kálmán kutyája kergeti Katikát. Katika keresi kecskéjét, Kadosát. Kadosa kóborol kint 

Kevével. Keve krokodil kicsit koszos, kis Kadosa kedvesen kócos. Közben Katika Kínába költözik 

Kálmánnal. Kunyhójukból kilátóba készülődnek, kiöltözve keresgélnek. Kínai kukájuk kész katasztrófa. 

Képkeretükben kép kínosan kopott. Kati keze kórosan kövér, kórházba kerülve Katika kimúl. Kálmán 

kegyetlenül kesergett, később Karcsi konyhafőnök klubjába került konyakozni. Korán Klára 

keresztanya keresgéli Katika keresztlányát. Kálmán Klárával közli Katika kihalását. 

E betű: Erik epekedik Evelinért. Erik elefántja Elli. Erik elutazott elefántháton Esztergomba 

Evelinhez. Elli előtt elfutott egy egér, emiatt Elli elrohant. Erik elvitte Evelinnek egész Eperfalva eprét. 

Ettek eme ételből, ezután Erik elhúzott Egerbe. Evelinhez elment Elemér exe Eszter. Eszter Evelin 

edzőtársa. Elemér elmebajos, eléggé elbánt Esztivel. Eszti elhozta Evelin elfeledett elemózsiáját. 

Eszegettek egrest, epertortát. Evelin eladó Emilék eperföldjén. Emil elhívta Esztert előkelő ebédlőjébe 

enyelegni. Emil, Erik, Eszter, Evelin eljutottak Egyházfalu egyik eldugott erdejébe. Elkezdett erősen 

esni. Elrakott esernyőt, esőkabátot előtúrva elbaktattak Egyedig. Emberpalántáink egészen 

elpatkolásukig előadóként, elekrotechnikusként elvoltak. 

 

• Szerény Szófejtők Szövetsége 

K betű: Keveházi Kálmán Kevin keramikus kerek képű, kirívó, kreatív kedves kálvinista. Kezében 

kerekded kihívó kerámiák keletkeztek. Kiváló képességei, kutatásai kialakították kiemelkedő kerámia-



készletét. Kevesen kérték kimondottan kutatásra, kiválósága kezével kerekedett kitűnő karakterré. 

Keresték Keveházi Kevint, kivált korsóit, követelték kiállítások kialakítását különböző kiállítóhelyeken.   

Később Keveházi kis kék, kecses kulacsokat, kiégetett képeket, kancsókat, kenyértartókat, kidíszített 

kincsesládikókat, kitüntetés-érméket készített külföldre – Kenyába, Kóreába, Kolumbiába, keletre. 

Korán kiemelték Keveházi kincseinek különlegességét. Ki kifizette kerámia-költeményeit, 

kidekorálhatta kialakított kényelmes kuckóját. 

Kevin különben kissé kiöregedett, következtében kevesebbet keresett, kesergett, kihalt kiállítóterme, 

kétes kereskedése. Kicsit kimerült, kobakjára kiült kínzó keserve.  

Kár Keveházi kialakult kultuszáért! Kövessük Keveházit – kultúránk követét! 

 

E betű: Egerszegi Endre Elek elementáris erőket eredeztet. Ereiben ezernyi elem elevenen emelkedik. 

Elek eddig eleve erőművészként edzett, ez eredményeket eredményezett. Ezidáig elég edzést, emelést 

elviselt, ez egyengette egészségét. Egészen eleven, engedékeny ember eme Egerszegi erőember. 

Elevenkedett, elbukott - ezután elérte erő-érmeit. Ezért elment erő-versenyekre. Egyesek Eleket 

elítélték, ezen egyedek ezt eleget emlegették. Ezek ehelyett elsősorban eszegettek, elhíztak, elültek, 

ebeket etettek, Egerszegi Eleken elmélkedtek. Egyszer elmentek Egerszegi eredményhirdetésére, 

elámultak, elkezdtek egészséges eledeleket enni, energiaitalokat elhagyni, egyensúlyzókat emelgetni, 

egyensúlyozni, emiatt egyre erősödtek. Ezután Egerszegit elfogadták, egyenesen elismerték. Egész 

Eger elment Egerszegi elutazásakor elbúcsúzni e eredeti elmétől. 

Elekünk elmélázott elindulásán, elhalt elein – elméje eszesedett. Elment Európából egy elhagyatott 

erdőbe, Etiópiába. 

 

• Vadangyalok 

K betű: Kelemen Klári Kurtasor kerekes közepén kilencezer-kilencszázkilencvenkilencvenben kilenc 

kilo kiadós kukoricakását kakált ki keserves kínok között. Kockás Károly kémlelve  kikukucskált kerek 

kijáratából .Kileste kínlódó Kelemen Klári, kajla,kecses kacsójú, keresztanyját-kinek kegyeit kereste, 

ki kiugrott  kisudvarának kék kis kapuján kiengedni kukorékoló kicsi kakaskáját ,közben Klárika 

könnyített kínján. Kínlódása közben körbetekintett, ki kémleli kínos kirohanását. Keszthelyi kocsmából 

kijőve kezében kiváló koktélt kevergetve Kabát Kálmán kisegítette Kelemen Klárit kétségbeejtő 

körülményéből.Kikísérte Klárit karját karjába karolva. 

E betű: Epete Erzsébet egy elmés egyetemista elhívta  edzeni edzőtermébe ellenségét Egri 

Elemért.Ellenszenvük ellentmondásos. Elmesélik egymásnak ezeréves elcsépelt epigrammájukat. 

Elemér elhárította ezen ellenérveket. Ezek ellenére ebédszünetben ebédjüket együtt ették. Erzsébet 

elégedetten elköszönt, engedékeny Elemér elcsöndesedett. Elment esztergálni. Egyelőre ennyi esemény 

esett eme ellenségeskedő emberekkel. 

 

• Vagányok 

K betű: Kedden, kakas kukorékolásra Kovács Krisztián kiugrott kipárnázott kanapéjáról. 

Kispesten,kis kunyhójában kipirulva keringett kolosszális karéj kenyérrel. Korai kelését követően 

keserű kávéja kortyolása közben kelletlenül kiszúrta kassai Kukás Károlyt. Kisút közepén Karcsi 

kiéhezetten kalimpált. Krisz kíméletes kedve közepette kimentette kapálódzó Kareszt. Kedvesen kóser 

kajával kínálta Karit. Keleti kispajtása később köszönte Kriszti kedvességét. Kománk kék kamionok 

között kullogott kispesti körúthoz közeledve. Közben Krisz kapujából kíváncsian kémlelte. Később 

Karcsi körülnézve kiszúrt két kapzsi kölyköt, kik kisbolt küszöbe körül karddal kószáltak. Kapkodva 

kocogott kínjából kiszabadítani kasszás Katót. Kati kifeküdt, kábultan kívánta kimenekítését kamaszok 



karmai közül. Karcsi kihívóan közledett kivinni kedvesét, kit kisgyermek korától kedvelt. Károly 

kíméletlenül kipenderítette kisbolt kifosztóit, kik kiábrándultan káromkodtak. Karesz kipirulva 

közledett kiszemelt kiasasszonyához, Katókához. Katinka kifejezte köszönését kedvesen. Karcsi karjai 

közé kapta kishölgyét.  

E betű: Egressy Emese Elek Eszterrel esztendők elteltével elválaszathatatlanok egymástól. Ezért Eme 

egész egyszerűen elment Esztivel. Elektromos eszközön elutaztak e elképesztő eszperente elemekkel 

elnevezett Egerbe.  Ebéd előtt elnéztek egy előadásra, ezután elnyaltak egy epreset. Ettől egészen 

elteltek. Emeske ezután egyből ejtőzne, ellenben Eszterke ellézengene eme elbűvölő estén. Egyesség 

elmaradt, elképzelhetetlen egyikük engedékenysége. Eszti elrohant, Emese elméjét ettől elkeseredés 

ette. Eközben Eszter emlékoszlopok előtt elenyésző embereket elemezte. Elméjében egyszerre 

előbukkant egy emlék, elgondolkodott elmúlt ereklyéken.  Ezen eseményeket elfeledni esztelenség. E 

est elkövetkezendő ezredmásodperceiben elhatározta elmegy Emeséért. Emesének ekkor Esztergályos 

Ernő elrettenthetetlenül, elhivatottan ecsetelte egyedüllétét elkövetkezendő estélyen. Ernike elhívta 

Emét e eseményre. Emese eldöntötte elmegy e erős, edzett, elegáns emberrel. Eszter ezt elnézve 

elszomorodott. Eső eleredt, Eszti elpityeredett, elfutott egymásért epedő Emeséék elől. Egyszerre 

Emese eme elborzasztó emlékképei elmosódtak. Ezentúl Emese, Eszter ellátogatása Egerbe esélytelen. 

 


