
SUTYERÁK TROLL VAGY ZSENIÁLIS HACKER?

Ki is lehet valójában Berti, azaz Vipmáj? Egy sutyerák troll? Esetleg egy hacker? Egész Magyarország 
lázban égett, s arra a kérdésre kereste a választ, hogy kerülhetett bele egy kisfi ú a 21. századból a 
János vitézbe. Egyesek felháborítónak találták, mondván, összetrappolja irodalmunk egyik legszebb 
ékkövét. A diákság viszont örült a változásnak, kórusban követelték Petőfi  halhatatlan művét!

RIMASZOMBATI KÓDFEJTŐK

Berti gyorsan elővette az Iphonját,
És megnyomta rajta a kamera gombját.

Odafutott Jancsihoz, sűrűn ránézett,
S Vipmájnak nem volt más dolga, csak kérdezett:

„Hogy fog alakulni jellemfejlődésed?”
„Mi?” Jancsi nem is értette az egészet.

„Bolond vagy Te gyerek, már megint hadoválsz, 
Bennem semmi se fejlődik, Csudabogár!!!”

A csávóval nem voltak egy hullámhosszon,
Így Berti: „A csajnál folytatom riportom.
Hogy tudnád leírni viszonyrendszeredet

Gonosz mostoháddal: bír, utál, vagy szeret?”

„Rühell az engem, az egy biztos, nem szeret.”
Pislogott a leányzó könnyes szemekkel. 

„Nem értheted ezt Te, Vipmáj barátocskám,
Gonosz mostohám lelke rejtélyes homály.”

PITYPIRITTYEK

I. VERS – PITYPIRITTYEK

„Hogy fog alakulni jellemfejlődésed?
Mely öt fő motívum határoz meg téged?

Vipmáj barátom, mit is mondhatnék erre?
Boldogságom most kell elhagynom örökre.

Bakker János, ne légy szamár, lépj olajra
fogd Iluskád, és sipirc a nagyvilágra.

Nekem minden vagyonom subám, furulyám 
Hova vihetném magammal az én mátkám?

„Hogy tudnád leírni viszonyrendszeredet
Gonosz mostoháddal: bír, utál vagy szeret?

Lidérckém, furcsán tudja ő kimutatni
A szeretetét, ha el talála kapni.



Ha nem végzem el a dolgomat időben,
Nem kapok enni, csak jövő esztendőben.

Felháborító, apám kellene ide,
Ennek a banyának börtönben a helye!

II. VERS – PITYPIRITTYEK

Bertikém, hej, nicsak mekkora lett a szád!
Itt kérdezősködsz én és Iluska iránt?

Nem tök mindegy neked, te csak válaszoljál
Feltett kérdéseimre interjút adjál:

Hogy fog alakulni jellemfejlődésed?
Mely öt fő motívum határoz meg téged?

Jársz gyúrni Jancsikám, proteinport iszol?
Adjál nekem tanácsot, beváltom bizony.

Gyúrni nálunk tésztát szokás nem izmokat
Ki hallott már ilyet, mondd az eszednél vagy?

Én munkám a mezőt járni juhaimmal.
Nem pedig a tésztát gyúrni karjaimmal.

Na jó, mindegy-mondja Berti nagy hevesen,
De ekkor odamegy Iluska sebesen.

Mert mostoha anyja nem kíméli lányát,
Szidja, mint bokrot, ahogy kifér a száján.

III. VERS – PITYPIRITTYEK

Most már döntött, interjút szeretne Berti,
Ettől a szerelmes párt nem is kíméli.

- És egyébként Jancsi, Budán már jártatok?
- Jaj, te kis Berti azt sem tudom, mi van ott.

De Jancsi, az Magyarország fővárosa,
Ott van a Vár meg a híres Halászbástya.

Na, mindegy, nem is vagy te igaz magyar!
Jön a banya, Iluska kedve már fanyar.

Jó napot kívánok, interjút csinálok.
Tudom, maga mérdges, de én is az vagyok!

Miért bántja Iluskát, hiszen jó lélek, 
Tűnj innen te büdös kölök! –Jaj, de félek!

Kérem szépen magát, ne bántsa a Bertit,
Könnyen elveszi pár dolog a fi gyelmit.

Fogja be a száját, elveri a Jancsi,
Nézze meg az izmát, kezdjen inkább futni.



VÉRFARKOSOK

(Elváltak egymástól, mint ágtól a levél;
Mindkettejök szive lett puszta, hideg tél.
Könnyeit Iluska hullatta nagy számmal,

Jancsi letörölte inge bő ujjával.)

Ekkor a háttérből krákogás hallatszott. 
Jancsi odalesett: „Megnézem, ki van ott!”

Nem más volt ott: Berti Iphone-nal kezében.
„Harmincnégy százalék!”- mutatá epésen.

„Elég volt a sírás meg a hülye duma!
Azt mondjátok inkább: ebbe´ a faluba´

van-e valakinek egy Iphone-töltője?
- kérdé Berti. – Mondd csak, János vagy te, nője!“

„Mit beszélsz, te, Vipmáj? – kérdé János halkan. –
Mi az, hogy az áj fon? S tölt ő? Ez hallatlan!”

„Bakker, János, ne mondd, hogy ezt te nem érted!
Elektromos áram - mondd azt, hogy van, kérlek!” 

„Ára a vargának van csak a faluban,
senki másnak” – mondá Iluska nagy búsan.
„Kevés dolog van, mit nehéz elviselnem -
mondá Berti. – Ilus! Ne szórakozz velem!”

MEGÁLLÍTHATATLANOK

Berti interjúja a szomorú szerelmesekkel
Azt mondta magáról zseniális hekker.        

Reggel  ébresztette ócska rozsdás vekker.    
Odalökte nekik a kérdések sorát.              

Válaszképpen Jancsi felkapta a botját.         

Berti erre szóla, nyugodjál le, légyszi,  
Ne legyen itt bunyó, se nagy ramazuri.
E nagy hangzavarra felébredt a banya,  

Ágyúdörrenésként hallatszott a hangja.  

Nem megmondtam neked? Hagyd ezt a két kölköt!  
Meg ismered mindjárt e óriás öklöt? 

Iluskát azután belökte a házba,  
A fi úkra esett gonosz pillantása.  

Jancsi pajtás, gyere! Húzzunk innen gyorsan!  
Mielőtt a banya még jobban felfortyan!  

Hogy ez a rák banya, mért akart megverni?  
Csak olvasónaplót akartam én írni.  



KÓDOLÓK

Fukáč Norbert

Berti ilyképpen nyaggatta Iluskánkat:
„Jancsi vagy mostohád miatt van a bánat?”

Drága szép Iluska ekképpen felele:
„Életem egyetlen reménye: szerelmem.”

Jancsi volt ez a társ, ki is lehetne más,
ő a pázsit fölött kukucskáló juhász.

„Mostohaanyáddal milyen a viszonyod?”
Így felelt Iluska: „tán nem nyilatkozom.”

Jancsi sem úszhatta meg kérdések nélkül,
Berti örül, az olvasónapló készül.

Jancsi fülének ily szavakat szegezett:
„Mely öt fő motívum igaz jellemedre?

Ronaldo vagy Messi, szoktál x-boxozni?
Engedi gazdád vagy megszokott bokszolni?”

„Nem tudom, mit beszélsz, szerencsétlen Vipmáj,
búcsúzom, s elhagyom drága szép Iluskát!”

Illés Dorka

„Hogy fog alakulni jellemfejlődésed?
Jánoskám válaszolj, hisz kérdezlek téged!”

Kiabál már Berti, Jancsi nem is érti,
Szomorú Iluskáját, szerelmét nézi.

„Nekem szóltál, Vipmáj? Nem látok semmi jót.”
„Kérdezek hát akkor a bomba csajodtól!
Figyelj csak, Juliska!” - sopánkodik Berti.

„Iluska a nevem, nem kéne keverni.”

„Ugye azt jól tudom, utálod a nyanyát?
„Kiesne a bele, ha jól hasba vágnám!”
„Juliska, Iluska, lényeg a boszorkány!

Hallom a fülembe az ő gonosz hangját.”

Közben könnyes szemmel Jancsi azt szavalja:
„Örökre itt hagylak, szívem szép tavasza.”

Berti ezt látván most elcsendesedett:
„Tuti biztos már, hogy ezek szerelmesek.”

Illés Veronika

Berti telójával fotózza Iluskát.
Iluska beáll és igazgatja haját.

„Hogy tudnád leírni viszonyrendszeredet
mostohaanyáddal? Bír, utál vagy szeret?”



A holdfényben Iluska arca elsötétül,
lassan nyitja száját, válaszolni készül.

„Nem szeret mostohám, szörnyen utál engem!”
A törékeny lányban csak úgy forrt a méreg.

„Mely öt főmotívum határoz meg téged?”
„Normális kérdést! Ebből semmit sem értek.”
„Mit nem értesz csaje? Angolul kérdezzek?”

„Inkább maradj csendben, hagyjuk az egészet!”

„Jól van már, mire ez? Ne kapd fel a vizet!”
De ekkor már Jancsi Berti után eredt.

„ Nem hallod, kuss legyen! Hagyd békén Iluskát!” -
Majd magához húzta, átölelte a lányt.

NAGYDUMÁS MATEKOSOK

„ Hogy fog alakulni jellemfejlődésed?
Mely öt fő motívum határoz meg téged?“

„Jaj, Vipmáj fi am, ez egy nagyon jó kérdés,
Nem is tudom hogyan, kerültem ide én.

Bárcsak ne kellene világgá elmennem,
Igyekeztem volna nyájam megmentenem.

Erős leszek, s bátor,  túlélem a veszélyt,
Nem fogom elvenni senki másnak eszét.“

„S te szegény árva lány, milyen az életed?
Gonosz mostohád: bír, utál, vagy szeret?

„Te  bolondos gyerek, miket nem kérdezel,
Miért bosszantasz fel ilyen kérdésekkel?

Rossz, szörnyű, kegyetlen, nem szeretem  én őt,
Nem kegyelemez nekem, ver mint jég a szőlőt!“

„Iluska, légy bátor, szökjél meg előle,
Menj te is Jancsival, menekülj meg tőle!“

„Jobb lesz nekünk távol, messze  a falutól
Mostoha és gazda, többé nem parancsol“

„Amúgy meg anyukám, ki jómenő ügyvéd
Kis zseton fejében bizti mindent intéz!“

VEZÉRPISKÓTÁK

Mikor Jancsi Iluskát csókolni akarta,
Előkerült Berti, s ily szókkal zaklatta:

„Megkérdezhetem-e, mi dolgod lesz János?
Ha elhagyod faludat, sorsod lesz homályos.”

„El kell mennem innen, itt nem maradhatok,
Szerencsét próbálok, s majd csak hazajutok.



Eljövök teérted, szerelmes Iluskám,
S együtt élünk tovább, kis falunkban eztán.”

„Mit szólsz ehhez kislyány, vágod e beszédet?
Mért nem tartasz véle, vagy félsz, hogy eltéved?”

„Nem mehetek vele szerencsét próbálni,
Szerelmes szívemmel itt fogom őt várni.”

„Hát, kedves Jánosom, kár hogy nincs mobilod, 
Így én veled tartok, bármerre visz sorsod.
Viszlát szép Iluska, el kell nekünk menni,

S te, kedves olvasóm, – most búcsúzik Berti!”

MEKI- FALÓK

Ha most már itt vagyok, megismerem műved,
Interjút készítek, Petőfi t idézzed.

Már csak a jó kérdés, csak az kell kezdésnek,
Edit nyanya örül, ez kell a szívének.

Iluska mond nekem, hogy állsz mostoháddal?
Bír, utál, szeret? - mit mondasz mostanában?
Viszonyunk manapság,- brutális kegyetlen,

Viselkedése már velem kíméletlen.

Jancsi mond, mely öt motívum jellemző rád?
Úgy gondolom ma ezek a jellemzők rám: 

Haza, becsület, szeretet, ész és erő.
Ki ismer, tudhatja nálam ez a nyerő. 

LOGIKUKACOK

Kérlek szépen Jancsi, válaszoljál nékem:
Hányszor cseteltél már  Ilussal az éjjel?

Fejedet beverem, előttem ne titkold,
Tuti küldtél ma is neki 1000 lájkot!

Mutasd már meg végre, hol van a konnektor,
A drága Iphone mindjárt végleg bekrappol…

Milyen a telótok, Huawei, Xiaomi?
Milyen néven tudlak facebookon keresni?

Kukorica a neved, mert azt szereted?
Sohasem ettél még jó húsos hamburgert?
Melyik a legmenőbb hely enni, randizni?

Hallottatok olyan fast foodról, hogy Meki?

Jut eszembe, mielőtt a csókot adtad –
A koronára leteszteltetted magad?

 Tán be vagytok oltva Szputnyikkal mindketten?
Vagy van ellenanyag, s már rég átestetek?



Te pedig Iluska, mit csináltál éppen?
Nem értem ám, mért nem veszel mosógépet?

Jancsinak a térded akarod mutatni?
Igen gusztustalan a patakban mosni…

És fi gyu, Iluska, hányszor csuk be banya?
A verekedést a Netfl ixről tanulja?

Hogy bírsz még ilyen vén szipirtyóval élni?
Nem próbálkoztál meg egyszer sem meglógni?

HÁROM KUKORICA

Bocs a zavarásért, fi gyelj ide Ilus!
Csak annyit mondanék, ne legyél már oly bús!

János, te meg kérlek maradj most már csendben,
Szeretnék kérdezni pár dolgot még, rendben?

Figyelj a szavamra, mért akarsz elmenni,
Mégis nem lenne jobb Ilus mellett lenni?
Embereld meg magad, ne félj a gazdádtól,

Intézd el őt végre, ne menj el e lánytól!

Na és te, szép csajszi, te meg mért engeded,
Hogy a te Jánosod itt hagyjon tégedet?
Ha meglesz a telóm, intézem a banyát,

Elviszik a zsaruk, nyugtotok lesz, meglásd!

Ha mégis elváltok, akkor félre bánat!
Elmegyek Jánossal, s küldök e-mailt párat.
Arról, hogy merre jár, szép Ilus, kedvesed,

Csak be kell szereznem egy I-Phont még neked.

A KÓD MEGFEJTŐI

Albert belecsöppent a János vitézbe.
 Hirtelen rátalál a főszereplőkre.

 Ahogy a melegben mennek, mendegélnek,
 nemsokára Iluska házához érnek, 

A mi Turchányi Albertünk nem várt oly sokat, 
Mindannyian tudjuk, türelmetlen alak, 

Nem köntörfalaz és nem fi nomítja el 
Jancsival, Iluskával interjúzni kezd. 

S a zajokra felkel e ház boszorkánya, 
Szép Iluska csúnya, dühös mostohája. 
A házba rángatja Iluskát mogorván, 

Furcsa gondolatok futnak Berti agyán. 

E költemény mögötti rejtett titkokra, 
Berti a válaszokat rögtön megkapta. 



Tudjuk, Berti utálja a kötelezőt, 
és most sem szólhat semmit Edit tanárnő

MBT- ZSENIK

Ne búsulj már haver, ne lógasd az orrod,
Rendbe jöhet minden, feltöltjük az I phont-t.
Kérek én egy kábelt, hosszabbat, semmi mást,

Aztán újra látjuk majd a kis Iluskát.

János, miért hagyod itt a szerelmedet?
Miért nem vagy férfi , javítsd jellemedet!
Mi az, ami téged  nagyon  meghatároz?
Öt dolgot sorolj fel, ne ordíts, leltározz!

Iluska, te drága, gyönyörű leányka,
Ne engedd el Jánost a rideg pusztába!

Nálunk ezt teljesen másképpen csinálják,
A fi atalságot az érzések hajtják,

Facebook, Insta meg hát ott van az a Twitter, 
Ne félj az anyóstól, János, nekem hidd el!

Iluska, félsz-e te gonosz mostohádtól,
Elmennél máshova, távol a nyanyától?

Igaz szerelemért kellene kiállni,
Nem csak a szerelmes verseket ódázni!

Vállalni egymást a jobb, szebb jövőtökért,
Mint odahaza a haverok egy like-ért!

KIS VITÉZEK

De akkor most mi van? szeretitek egymást?
Randizni jártok-e? -én kérdezem Vipmáj.
Csókolóztok estig? Most komolyan, az jó?
Én nem értem, miért, inkább írok naplót.

Jaj, te butus Vipmáj, persze, hogy szeretjük…
Elválasztanának, nem lenne jó kedvünk.

Szomorúak lennénk, mint anyátlan gyermek
Iluskát látnom kell, mert szívem megremeg.

No, de Iluska, te, magyarázd el nekem!
Mikor lesz a lagzi? Például: jó kedden?

Bolondos Bertalan, nincs rá, sajnos pénzünk.
Azért, ugye, gyűjtitek vagy majd összegyűjtünk?

Ne viccelj már, Vipmáj, most komolyan mondtam!
Bárcsak lenne, de nincs, így bús lettem mostan.

Bocsi, nem akartam, csak kíváncsi lettem.
Ugyan, semmi baj nincs, elérzékenyültem.



VITÉZ LÁNYOK

De akkor most mi van? szeretitek egymást?
Randizni jártok-e? -én kérdezem Vipmáj.
Csókolóztok estig? Most komolyan, az jó?
Én nem értem, miért, inkább írok naplót.

Jaj, te butus Vipmáj, persze, hogy szeretjük…
Elválasztanának, nem lenne jó kedvünk.

Szomorúak lennénk, mint anyátlan gyermek
Iluskát látnom kell, mert szívem megremeg.

No, de Iluska, te, magyarázd el nekem!
Mikor lesz a lagzi? Például: jó kedden?

Bolondos Bertalan, nincs rá, sajnos pénzünk.
Azért, ugye, gyűjtitek vagy majd összegyűjtünk?

Ne viccelj már, Vipmáj, most komolyan mondtam!
Bárcsak lenne, de nincs, így bús lettem mostan.

Bocsi, nem akartam, csak kíváncsi lettem.
Ugyan, semmi baj nincs, elérzékenyültem.

KOCKÁSFÜLŰ NYULAK

Szerelem tüze ég a juhász szívében,
Úgy legelteti a nyájt a faluvégen. 

 Egy kőhajtásnyira mos tőle egy lányka, 
 Le teleportált hozzájuk kis Vipmájka .

A patak habjain narancslott az este, 
Berti még mindig az ájfónját kereste. 

Megérkezett Iluskának mostohája, 
Ő lett minden jónak seprűs akadálya

Jancsikát hazaküldi Iluska anyja, 
Jancsi szomorúan kullogva tért haza. 

Az útján találkozik egy ifj úval, 
Nahát! Hogy jutott ez ide? Űrhajóval?

Csövi Jancsi! Mit csinálsz? Miért szomorkodsz ? 
Elment a nyájad te meg a réten csoszlogsz? 

Csoszlogok a réten mögöttem a nyájam, 
Ez maradt nékem a nagy nyomorúságban. 

Szia Iluska! Merre jársz, merre tartasz, 
Nyisd ki az ajtót, jön ez az ifj ú mamlasz. 

Sírok én rívok én nagy szerelmem elballag, 
Terveink vágyaink lassan így elballagnak. 



A 3 EINSTEIN

Állj csak meg egy szóra, Kukoricza Jancsi,
  Még sok dologra az olvasó kíváncsi.

  Fura ez a név, mit anyád adott néked,
  Egész életed már ezzel kell leélned?

 Nem anyámtól kaptam, falu adta nékem,
    Kukoricában találták ifj ú lelkem.
    Mióta tart eme lángoló szerelem,

    Mi ifj ú szívetekben oly régen terem?

     Gyermekkorunk óta szeretjük mi egymást,
     Életem értelme lesz ő nekem folyvást.
     Jancsikám nélkül keserves lesz az élet,

     Szívem örökké csak utána epedett.

     Kölcsönzöm a telóm, használjátok bátran,
     Későbbi csetelés benne van az árban.

     Segítek, ha baj van, megszolgáltok érte,
     Olvasónaplót adtok, nekem megérte.

KÓDOSKÓDOK KÓDOLVA

Nem tudom ezután mihez is kezdhetnék,
Ebből a faluból hová is mehetnék.

Milyen lesz életem ezek után nékem
Hogyan alakul majd „jellemfejlődésem”.

Erős vagyok, bátor, leleményes, szerény,
Az eszem is jól vág, ez mind jó kis erény.

Gonosszal, szörnyekkel ha kell megbirkózom
S enyém lesz Iluska istenre fogadom.

Soha nem bírt engem… tán kislány koromban
Szólt hozzám pár jó szót, mikor jól dolgoztam.

Fogytak a jó szavak, ahogy növekedtem,
Nem bírt elviselni, pedig én szerettem.

Eljött az idő  és én felcseperedtem
Még a szerelmet is megtiltotta nékem.
Jancsival titokban találkozgathattunk,

Dühét, mérgét mégis jól kiadta rajtunk.



SZUPERAGYAK

Hogy fog alakulni jellemfejlődésed?
Nem értem, kis lidérc, bolondos beszéded.

Mely öt fő motivum rád meghatározó?
Milyen tivum? – Jancsi hangja csodálkozó.

Jellemzők, ismérvek, amit rólad tudni lehet.
Á, már értem, szerény személyemet kérdezed.

Lássuk csak, Kukorica Jancsi vagyok,
Állandó társam ez a pásztorbot.

Szivemnek szerelme az én kis Iluskám,
Ő érette ébredek éltem minden napján.

Kissé nyálas, de órára jó lesz.-vélte Berti,
Majd igyekezett kérdéseket Iluskának tenni.

Mizu a mostoháddal, miért utál téged?
Jaj, Vipmáj lelkem, ezt én sosem értem-

Utál, ver, árt, ahol csak tud,
Ha Jancsi nem lenne, elhagynám a falut.

X-CSAPAT

Előpattan Berti s Jancsitól ezt kérdi:
Lesz elég erőd a jövőt kibírni?

Bátor vagyok én, az ördögtől se félek,
Megharcolok majd a gonosz ellenséggel.

Legyen az rabló, óriás vagy banya,
Kedves Iluskámért visszatérek vala.

Csak adjon a jóisten szerencsét hozzája,
El ne pusztítsa őt gonosz mostohája.

Hétmérföldes csizmáját Berti felcibálja,
S száguld bennük gyorsan a banyatanyára.

Hát te túléled-e? – kérdi Iluskától,
Szabadulsz-e egyszer gonosz mostohádtól?

Jancsiért mindent, bármi elviselek, 
Verést, botott, igát s nehéz gyötrelmeket.

Kivárom, hogy jöjjön, csak az égiek adják,
Hogy el ne pusztítson addig a gonosz mostohám.



FŐNIX RENDJE

Berti odavitte az Iphone-ját a szerelmesek elé,
Mivel kellene az olvasónaplóba beszéd.
Először Jancsit bombázta kérdésekkel,
Arról, hogy mi lesz a szeméyiségével.

Jancsi így válaszolt a kérdésekre:
Még nem gondoltam ennyire előre.

Berti feltett még egy kérdést,
Mondd el a fő motívumaidnak egy részét!

Barátságos vagyok, mondja Jancsi,
És nem vagyok kapzsi.

Berti ezt beleírja az Iphone-jába szépen,
Ezután megy Iluskához, hogy beszélgessen véle.

Berti megkérdezte tőle, hogy szereti-e mostoháját.
– Ő mindig negmutatja nekem durvaságát!
Köszönöm nektek, mondja Berti, majdnem 

Minden kérdésemre tudtatok felelni. 

UTÓDOK

„ Hogy fog alakulni jellemfejlődésed ?
Mely öt fő motívum határoz meg téged?”

Mely erős érzelem: Szeretet, Szerelem?
Ugyan Jancsi, ez nem csak gyötrelem?

Miért szenvedsz sokat? Keress egy új utat.
Azt hiszed Ilus vár? Rég elfelejtett már.

Búsulsz még Janikám? Szíved még komor tán?
Ne segítsek neked? Visszanyerni kedved?

„ Hogy tudnád leírni viszonyrendszeredet
Gonosz mostoháddal: bír, utál, vagy szeret?”

Amit most én hallok, az igazán undok.
Hűha Te Iluska, ezt ilyen jól bírod?

No ,Te banya ez szép! Ilusra így beszélsz?
Lusta? Most komolyan? Hisz mindent ő intéz.
Ilus veled mi van? Miért nem véded magad?

Mindent Janitól vársz? Hát eszem most megállt.



NESQUIK

És Jancsi barátom, honnét szerelmetek?
Szép szemű Iluskát, hogyan ismerted meg?
Ifj ú koromban még, mi együtt játszottunk.
Azóta is tart még, mindig együtt vagyunk.

Mi tetszett meg benne? Miért pont ő kellett?
Igaz, tény és való, jóravaló rendes.
És hát te Iluska, netán a furulya,

Vagy Jancsi alakja, az ő erős pontja?

Most mi lesz veletek? Menjetek el ketten!
Hadd itt ezt a helyet! Vidd Iluskát innen!

Mi már egy pár vagyunk, s így is maradunk.
Előre haladunk, együtt is maradunk.

Nem tehetem én ezt, mostohám nem enged.
Ígéretet tettem, maradok mellette.

Ha nem úgy teszek én, bosszút áll a banya,
Ő megfenyegetett, életed akarja. 

MATEMATIKUS IRODALMÁROK

Berti a könyvben eképpen gondolkodik,
Eközben Jancsi a mezőn lustálkodik,
De a Vipmáj-vitézünk sem vitéz még,

Így a Jancsi sem tudta mi fán terem még.

Turchányi Albert az, ki is lehetne más,
Aki János-vitézbe belecsöppent már.

Kinek szereplői ismerősek netán,
De a könyvekben sohasem olvasta tán

A falusi környezet is rémlik már,
De álmában sem gondolta volna most már,

Hogy egy csodás történetbe kerülne át.
És méghogy egy könyven keresztül menne át?

Bertinek nagyon sok az információ,
Nem olyan jó, mint mondjuk egy vakáció.

Mivelhogy Berti agya nem valami jó,
Így Bertivel verset írni sem túl jó.

Berti a gondolkozást nem hagyta abba,
Egyre erősebben gondolkozott rajta,
Lehet vajon visszamenni a valóba?

Vajon mi lehetne most ennek a módja?

A Bertinek sincs valami könnyű dolga,
telefonja hozta a legnagyobb sokkba.
Alföldi vidéken nemvolt WIFI-router,
Egyesek szerint ez eléggé csúcsszuper.



A töltő is eléggé kellett volna már,
De USB-C helyett lightning kábelt vár.
Esze ágában sincs Jancsival foglalkozni,

Vagy az olvasónaplóról gondolkozni.

ÉSZKOMBÁJNOK

Berti iphonjával Jancsikára bámul,
Jegyzetét kiveszi, kérdően ott ámul.
Jancsitól próbálja elején kiszedni:

Mely tulajdonsággal szoktál rendelkezni?

Érdekelne, Jancsi, honnan van a neved?
Kukorica földön találtak meg téged?
Bertinek fejében megfordul valami,

Felnéz ő, s elkezdi: Akarom mondani...

Tovább már nem mondta, mást kérdezett inkább,
Hallod-e, Iluska? Jancsi menne tovább!

Hűk lesztek egymáshoz? Örökkön örökké?
Képesek lennétek szétválni kettővé?

Jancsinak arcizma hatalmasat rándul,
Ránézve Bertire azonban rámordul,
Az öreg mostoha azonnal meghallja,

Kijön a ház elé, Iluskát berántja.

BUNDÁSKENYÉR

Én vagyok a Berti! A te neved meg mi?
Jancsi furán nézett, hogy ki ez a senki.
Szóra nyitja száját, a törpe hörcsögnek,
„Jancsi vagyok kérek szépen csöndet.”

Jancsi kussba maradt, szólott hát Iluska:
„Jaj, ó, szívem, János, ne legyél butuska!

Ó, mégcsak kisgyerek! Ugye, kérdezhet-e?”
„Jól van, drága Életem, a szó, az övé lehet.”

„Nos, te, csaj, te ki vagy?” – kérdi ezt Berti,
„Iluska a nevem” – jelenti a lány ki.

„Pofátlan gyerek ez!” – kiáltotta Jancsi,
Nem beszélt most sokat, adott neki taslit.

„Ezt meg miért kaptam?” – felelte rá Berti,
Jancsi odamondja: „Nem tudsz viselkedni!”

Iluska odalép a szegény Vipmájhoz,
Jancsi ellöki őt: „Öcsém, most imádkozz!”



D.D.R.K.

Bertinek volt is egy gondolatmenete:
Belekerülhetett a János vitézbe?

Amúgy nem tudhatta teljesen biztosra,
De a nevek ismerősek számára.

Iluska, Jancsi, mostoha és gazda?
Azért ennyit tud, pedig nem is olvasta.

Na és a lepukkant falusi környezet?
Szinte biztos, hogy csak álom lehetne ez.

Igazából mindegy, szabadulni kéne,
Várjunk és ha olvasónapló is lenne?
Interjú a szomorú szerelmesekhez,

Ebbe még Edit néni sem köthet bele!

Amiközben nagyban interjúvolt Berti,
A mostohának is fel kellett ébredni,
Berti felvette, hogy berángatja Ilust,
De aztán Jancsival együtt el is futott.

TURBÓTEKNŐSÖK

Itt hagyod gerlicéd, kit annyira szeretsz?
Elhagyod Ilust, a te kökényszeműdet?
Szereted te még őt egyáltalán, Jancsi?

Elmész világgá, őt meg itt mered hagyni?

Na, de következzen a fontosabb részlet,
Olvasónaplómhoz jönnek a kérdések,

Mondjál három dolgot Iluskáról, Jancsi!
Nem mondasz semmit se? Beszélj velem, halli?

Csendbe legyél, Vipmáj barátom, te törpe!
Ilus mostohája felébredhet tőle,

Hé, kérdésem volna, lécci, szerelmesek!
Hol van itt egy I-phone töltő? Azt keresek!

Na, de a naplóhoz toljátok a cuccot,
Várjatok csak skacok, egy cerkát még fogok!

Ilus, hogy ismerted meg Jancsit anno?
Ne kérdezz tőlünk ilyet, te gyerek most, jó?



21. SZÁZAD HARCOSAI

Mikor fogod megkérni Iluskád kezét?
Majd én leszek a tanúd! Mit szólsz, te legény?
Jaj, te Vipmáj, szépen kérlek, ne most tréfálj,

Inkább jöjj és kérlek ne ily lassan sétálj!

Ne depizzél, Jancsi, csak mert gazdid gonosz,
Ilust is ki kell kérdeznem, ő sem orosz.

Ő is magyar, s ez nagy büszkeség,
Az olvasónaplómhoz is nagy nyereség.

Öt perced van! – mondá idegesen János,
Fut is a gyermek sebesen Iluskához.

Gonosz a mostoha vagy esetleg jófej?
Kérdi kíváncsian ez a frajer tökfej.

Szegény Berti, szóbeli választ nem kapott,
Hiszen a gonosz banyesz arra baktatott.

El is ráncigatta szegény Iluskát, 
Így a választ mi, s Önök is megtudták.

NYERŐ CSÁBÍTÓK

Interjúvoljam meg őket, mily jó ötlet!
A szerelmük lesz a tortára az öntet!

Elgondolkodá Berti szerelmi ügyben,
S kérdi azt, ami csak van az eszében.

Könnyű lesz Ilust elhagyni, ily hirtelen?
Iluska sír hevesen, egyben kecsesen.

Jancsi felkapja fejét a pityergésre,
És búcsúcsókot ad Iluska kezére.

Elindulnak a fi úk, vár rájuk a nagy út,
S Berti nem halasztja el az interjút.

Mit szeretsz Ilusban, jóravaló legény?
Megérdemel téged ez a hajadon lény?

Hogy fogja bírni, e banyának fegyelmét,
Nem fél, hogy majd más veszi el Jancsi szívét?

Jancsi dühe megnő és ráripakodá:
Hagyd szegény Ilust, úgy se tudja mit mondá!

Bocsesz Iluska, Jancsi, most Önt kérdeném:
Kísérjem az útján, mint egy őrült kis kém?

Hová fog menni, a zsiványokhoz, ugyi?
Oly lettem mostanában, mint Ügyi-fogyi:



HÁROM MÚZSA

Jancsi, ha a sors így összehozott minket,
Egy kérdésem volna, hogy képzeled mind ezt?
Ami történt, megtörtént, el kell, hogy menjek,

Az idő múlása rendbe rak majd mindent.

De nem feledhetem szerelmem mosolyát,
Csillogó szemének örök biztatását,
Érte megküzdeni a világ bajával,

Nekem kis feladat, amit bátran állok.

Bánatos kicsi lány, Te ezt hogyan érzed?
Gonosz mostoháddal maradni nem vétek?

Eddig tűrtem, tettem dolgom, most is így lesz,
De a remény, hitem egyre bátrabbá tesz.

Pár jó ötlet tőlem és a banyának vége,
Nem lesz kedve többé gonoszkodni véled!

Sötét tekintete villámokat öklel
Ne félj tőle soha, megvédünk ököllel.

NEVENINCS

Ide hallgassatok, ti kis szerelmesek,
Én most meginterjúvollak benneteket.

Első kérdésem így szól tihozzátok:
Mit szólnátok egy fi úhoz s egy lányhoz?

Iluska a szerelmes Jancsira nézett,
S gyerekei nevét fontolgatja éppen.

Fehér ruhába képzeli magát s pasiját,
Álmában már az oltár előtt áll.

Jancsinak akkor leesett az álla,
Iluska válaszát éppen akkor várta,
Jancsi dadogás közepette válaszol:

Nem gondoltunk még erre! – mondja válaszul.

Berti a szerelmes Jancsira nézve,
Álmában Eszterrel csókolódzik éppen.
Romantikus zene szól a szpotifájlon,

Ha Berti mást szeretne, Esztinek fájjon. 



A HÁROM FARNADI KÓDFEJTŐ

A mi Vipmáj hősünk ilyeneket kérdett: 
Hogy fog alakulni jellemfejlődésed?

Bujdosásod során hová fogsz majd jutni?
Szélvésztől kergetve kóró gyanánt futni.

Jancsi ezt a kérdést nem igen értette,
Hanem egyre inkább botját lengedezte,
Ne bőszíts fel, gyerek, ilyen kérdésekkel,
Jellemfejlődésem? Fel sem fogom ésszel!

Szép Iluskát pedig ekképen faggatta:
Gonosz mostoháddal mily viszonyod vala?

Bír tégedet, nem bír, utál-e vagy szeret?
Mondd meg bátran nekem, válaszodat lesem!

Szomorú Iluska e szókat hallatja,
Rossz a mostohámnak az ő csillagzatja,

Ha valamit teszek, bánt minden szavával,
Üvöltözik velem s egyaránt Jancsival.

MEGAAGYAK

– Mi a helyzet, Jancsi? És teveled, Ili?
Lemerült a teló, nem tudsz csatlakozni?

– Vipmáj, hű barátom, bajban kedves társam,
világgá kell mennem, s itt hagyni a házam.

– Hű, de nyálas duma, ezt én nem veszem be,
Szedd össze a nyájad, hadd ne menjen messze!

Ha itt hagyod Ilit, lenyúlják a csajod,
Lelkifurdalásod tönkretenné napod!

– Mit szólsz ehhez, Ili? Maradjon vagy menjen?
– Ó, édes Jánosom, életem, szerelmem!

Egyedül hagysz engem, árva, kicsi párod?
– Sajna, el kell mennem és világot kell látnom.

– Jól van, menj csak pajtárs, én is leszek bajtárs,
Vigyázok rá, csajó, nem kell most már a gyász,

Újra találkoztok, ha oldódott az eset,
Fogunk még ünnepelni éppen eleget.



SZAMARIA ZSENIJEI

Ide süss hát, Jancsi, nem kell  így szenvedni,
Ilus biztos megvár, kár ezen gyötrődni.

Betartja a szavát, kibírja a banyát,
Megálmodja végre saját lakodalmát.

Minek búsulsz csaje, megárt még az waze,
Jancsi vírusirtót vajon alkalmaz-e?
Frissíteni kéne, rákeresni Bécsre,

Wizz air járat Pestről indul-e hitelre?

Hogy bírom majd mégis kökényszemed nélkül,
Szívemből az érzés soha nem menekül.

Sodorjon az élet bárhová is tőled,
Soha el ne feledd, drága szeretődet!

Jancsi útnak indult, gyalogszerrel járva,
Éjfél előtt ér el a zsiványtanyára.

Iluska meg közben Persillel kezében,
Nagymosásra készül a patak vizében.

GÚTAI EINSTEINNEK

Hogy fog alakulni jellemfejlődésem?
Tőlem ezt most te komolyan kérdezed?
Éppen Iluskámtól szomorún búcsúzom,
Juhászbotomat rögvest vállamra kapom.

Nyugi van, nyugi van, nem kell ám lecsapni,
 erre a kérdésre kéne válaszolni:

Mely öt fő motívum határoz meg téged?
Nem értem, mit akarsz, minek kérdezgeted.

Jó, jó Edit néninek kell véleményed.
Így Iluska inkább próbálkozom veled. 

Hogy tudnád leírni viszonyrendszeredet?
A gonosz mostohád bír, utál vagy szeret?

Hallgass, kérlek, halkabban, mert felébreszted!
Bocsesz, nem tudtam, ez ekkora félelmed.

Hallom, felébredt, de én ezt most felveszem,
üvöltés, ordibálás, megvan jó jegyem.

Végül, kérem adjatok pár gondolatot, 
miképp alakul a jövőben sorsotok. 
Edit néni várja, s beszámolok róla.

Iluska és Jancsi miképp él azóta.


