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tupá Kra nánong

A borzas ősegérre zord
idők alján találunk –
Kőkorszak kőrágója volt
A hős tupá Kra nánong.

Barlanglakó volt, kardfogú
macskák vadásza, kósza –
Bundája kócos medveprém,
markában pár szakóca.

Barlanghomályban lépte még
mély kőlyukak falán kong –
torzonborz volt, vad és falánk
A bősz tupá Kra nánong.

több barlangrajzon fennmaradt,
mit fölkapart a körme –
Ahogy dárdát vet, nyilazik,
S ruhája macskaszőrme…

mamutcsaládokat terel,
tigriscubákra tátong,
oroszlánt tép szét nyálazó
Szájjal tupá Kra nánong.

Barlangok festett képein
gyapjas orrszarvúak közt
Ő látható – tüzet csihol,
S csámcsogva tűzre rak szöszt.

tulok tolong, bőg, ősbölény
remeg, fut – hátha ráront,
Ha csordát hajszol csattogó
Foggal tupá Kra nánong…

Üvölt! Haragja szürke köd,
mely őskutyákra szállong –
csonthalmot rág a vakmerő,
Erős tupá Kra nánong!

Az ősegér nekünk nem új
Ősünk, csupán barátunk –
talán, de mára köztudott:
Ő volt tupá Kra nánong!

Az ismeretlen bőregér

A bőregér, a bőregér,
Az ismeretlen, névtelen,
Az ős, álmatlan őregér:
Ő virraszt minden éjjelen!

A bőregér csak bőregér –
nem Bagamér, sem ladomér!
de dőre fényről Ő regél,
Ki barlang-mélyben vadon él!

Az ismeretlen bőregér
csapong a légben névtelen,
de őrködik, hisz őregér
Aludni végleg képtelen!

A bőregér csak bőregér,
mert bőre van, bár nem egér!
tetőre tér – a szőre dér,
de szárnya bőr, mert denevér!

Szállong a fenti bőregér,
Az ismeretlen, névtelen,
virraszt, kereng, mint őregér:
Ő röpköd minden éjjelen!
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ráré, a fáraók titkára

égi bárkád kirágom, rá!
Kis lyukat rágok belé, ré!
olyan kicsit rágok rá, rá,
melyen átfér egy egér, ré!

éjszaka rá fölmászom, rá!
Bent egy egér is megfér, ré!
Úgy kérlek rá, úgy vágyom, rá,
Ahogy csak egy kisegér, ré!

Szent bárkádra fölszállok, rá,
Elúszni a fény felé, ré!
Fent világra látni rá, rá!
Kis kérés egy egéré, ré!

(Így kérlelte folyton rát, rét –
Fáraók titkára ráré,
Az egér, s ha gondban ráért –
gúlák csúcsán gajdolt… már rég!
tiraráré-tararáré!
tararáré-tiraráré!)

Szegény egér nótája

ragyog a hold, az éjszaka sajtja:
Sárga, kerek, szép, likacsos fajta!
Szegény egér csak a holdfényt zabálja:
vacsorával már nem várja babája!

ragyog a hold, hideg égbolt sajtja!
Szegény egér fejét búra hajtja:
odahaza más számára abálja
Szalonnáját az ő szürke babája!

ragyog a hold, a magasság sajtja:
Szegény egér bucsálódhat rajta…
Föl nem éri, magát bárhogy strapálja:
csalfa lett a csárdás, szürke babája!
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cimpike

gyors házi egérke cimpike!
nincs rá szó, nincs jelző, nincs ige!
 Szorgos, dolgos, fürge,
 Hétköznap sem szürke
Konyhai egérke cimpike!

Egész nap csak tesz-vesz cimpike!
S ha már a kredencben sincs pite –
 Köténykéje ráncát
 ráncigálja, s vánczát
Kavar a tésztába cimpike…

Fazékból s lábasból cimpike
étkeket kóstolgat: fincsik-e?
 Folyton lót-fut, jár-kel…
 Kolbász kell? lekvár kell?
majd kajtat a spájzban cimpike!

Feszt süt-főz, mos, vasal cimpike!
Bármilyen incire-fincire
 gondja van! takarít,
 tepsiket vakar itt –
törölget, s rendet rak cimpike.

Házias egérke cimpike!
megkérdi, hogy kosztja ízlik-e?
 „Sajtpudingot, dinsztelt
 macskanyelvet, linzert
Kérsz-e még?”… tündéri cimpike!
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marczipáni cukrászat

mestercukrász volt marczipáni marcell,
cukrászdát vitt a marczipáni téren –
Bent cincorászott macskabáli valcer,
S egérvendég gyűlt nyalni bármi krémen.

nyilatkozott is marczipáni marcell,
Egértévében: „tetszik látni, kérem,
Sosem mindegy, hogy hány tojást kavarsz el –
diótortába rakni máris érdem!”

S fiát oktatta, marczipáni marcit:
„A sajthabból, ha marcipánt kimarsz – itt
nem sok marad! Ha csak cicányit falsz fel –

vendég se jön majd…” S marczipáni marcell,
mert marcikája túl nyalánk garázda –
A marczipáni cukrászdát bezárta. 

Egérnóta – nagy mulatság!

Három egér sajtárt rág a kamrában:
nincs erő a kajtár macskák karmában!
Három egér tornácon rág görbe szöszt:
görcs járjon a bolhás macskák körme közt!

Három egér pincében rág ászokat:
Kövér macska ángyó ágyán mászogat!
Három egér padláson rág hurkákat:
Kehes macska falás ordát turkálgat!

Három egér kamrában, sőt: tornácon,
vígan elél sonkán, füstölt kolbászon!
táncra perdül pincében meg padláson:
Szép az élet, sej-haj, kérem alásson!
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vencibencivince

víg egérlegényke volt
 vencibencivince.
Jól ismerte mindahány
 Padlás, pajta, pince.

Három másik is kitelt
 volna tán belőle:
még az éhes kandúr is
 Elszelelt előle.

cérnahangon cincorált
 vencibencivince,
mégis reszketett a bősz
 cirmosok gerince.

Puszta utcán peckesen
 Úgy pucolt előre,
Hogy már attól égnek állt
 minden macska szőre.

ámbár csöpp egérke volt
 vencibencivince.
oly csöpp, hogy nem is tudom:
 volt-e? lesz-e? nincs-e?

marcinka

művészi egér volt marcinka!
vászonra pár skiccet karcinta,
 S preckelt rá festéket!
 Spriccolt rőtest, kéket:
tintával pacákat praccintva!

Persze, te cicákat tartsz inkább,
S nem tartod piktornak marcinkát!
 neked merész remek-
 műve sem érne meg
Bár egy fél pocegér-farkincát!
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