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LABORANTE

MERT a rang-rend azt kivánja, i-me:

rangjuk szerint zedem Kendtek rinbg.
De nem tud.om a ralr,gjukat kérem;
boesássanak neg ha el-elvétem.

+

NOS nÁt, els ,-ezek szerint Jutka,
ama Sinkó. Férje folyton utba,
mert meg ke1l az i.igyfeleket nyerni,
csak utána lehet tizletelni.
Jutka meg itt ktiszktjdik a fránya
sok konywel, bár pokolba kiyár4ja.
Azorikcjzben uj lakásrrk épi.ilt,
rnost 18J<ják be nivelhogy elkésziilt.
Hála I s t en ho 8y a d,olguk igy le tt ,
hogy síkertilt rnind enf éle tigyle t,
Ezután ha én he}ytikbe lennék -
a ki j ár a j t ón ki se nerrrrék,
ori.ilnók az uj lakásnak váJ.tig,
nappal-é j je1 b,a jnalhasadásig.

+

JUTI{A nellé Berek Zsuzsannára
kanyarodík tollan násod. j ára.
Jtj j jijn rendbe e8é zsége végleg
ortilj n szép nagyfia eszének

+i

DE'. JIAN ITT nég egy másik Zsuzsanna
f ér je neve - ne!l, nen, ebugatta!
nen nrond,om ki , nely ik az a f ére g,

aki annyi bajt hozott ne jének,
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kisfíának, 1ycjnycjrti lányának,
rijvid. szóval ? az, egész család.nalt.
Ezt a Zsunsát zomoruság lepte
f e lte t e vo lt s ztint e len a }ce d.ve .

De las acs}cán ké}t benne a lélek,
mo s t nárr nóha mo olya i s éle d. ,

A na.gy T s t en karác onyra ad j a:

sitssi n-"vógre r Uéke napja.

+

KlCSlT arrébb a zon zéd, zobílba
ha belép a fantázia lába:
me leg éri , ame ly o e htil ki ,

Tóth Gabika drága szive fiiti.
Ha bajod. van, nnenj hozzá -: megold_ja.
aki gond.ot cipeJ. veJ.e hordja,
Azt ]civánora: ninderrki szeTe e

karárc onyra bold-ogság fiirc ze.

+

KI JON sorba? Yereked, s Csilla.
zegény férje birjá hogyha birja.

Szeren9se, ho6y éjente hupálja,,; --

így hírt ri tlca, hogy e1 i 5 talírl-ja,
Két nagylánya két testóre, véle:
vigyáz rá, hosy baj sohase érje.
Tul a tréfán: sziverob 1 kivánom,
mindnyájukra ádvent lelke szálljon.

+

SZÉcypI,m M, de majdhogy elfelecltem.
Cs nd.e s. Jutkát , bár l1em érd emetlen.
{^Am alig is hallan1 a hang ját,
hogyha olykor a vid"írnság f clhá.g.
T bb dolga. volt, fontosabb mint itten,
vis Ea se j on s fiáT-már f élve hit,t,em.

t' lu
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J tt két kic si , totyogoit nyorneiban,

etiijt fo6va sose volt magában.

Te s zi d olgát rendben itt is , ott is
brrzgón, c ond.ben, ahogy régen most is,
teszi dolgát, enkí meg neln rója,
Isten áldja, véit megója.

"/' +

AZTÁN Gyiingyi j n aRózsaheg;lr 1,

Gor ghon a kisu j jában e gyb 1.
Bár arcáró]. letiint nár a szép pir
szivében az enlék még nne s ét ir,

kicsi lánya már koly 1r korában
ott mozgott az istenek nyomíl.ban.

Stit tt a l{ap na is, ahogy régen,
Eéra. , Zeusz, Vénusz id.e j ében,
Nehéz bizony nehéz ily kaland_dal
me gb é]ctilni a htis pé c s i hant t al .

Dehát ez is hoz nekiink karáesonyt,
hint sziv|irrkre írld ott égr mákonyt.

+
l

IJIGKÉSŐBB lnozzánk a n k soreiban
Áei jtjtt }conyvtáros máy korílbb&ítr
d e helyét egy lconyvtárban se lelte.
Itt ugy látszik megbéki,ilt a 1e}ke,
legalább is erre va1l a d,rága
f l-f ijlc seng gcind.or kac agása.
Szivern tis zta rnélyéb 1 kivírnom:
sodró ked.ve soha meg ne álljon,
életében baj ok osem ér j ék,
sirásítt is kaea jra c erél j é}r . o
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A IEGII'JABB n i hcilgy Beácska.
A nunkáját ponto an csinálja,
de & szive telístele dallal,
ve led- busul, téged t lt vigas szaL.
Ol_vicor olytrcor a }cis v legónnyel
mo olyszr.inetet tart a szegénnyel,
del,soliá,ig egyikiik e bírja,
még forróUt esók lesz a sziinet irja.
Kivílnom, ha a ke leneven e lj on,
boldogságuk tengerré nolj n.

+

üTOISÓUA}i ennyi suta rimre
kcjszontósre jojj n Gyenis Tmre.
Mert az illerir ugy kivánja. ha6y;r:.
férf1 a n t, hogy a n lehagyja.
A sok n kozt kall d,ík nna.6ában,

olykor n vé válna bánatábart.
A hangjái e hallani_, hisz érzi
a sok n hang az tjvó1; lrivé yzi.
Yi s zont k nnyen érte slilhe t , s rend ben!
mit hol kapni ,,ís ha nen, hát nitiinem,

+

CÖneŐs tollam nen hiírba gijrg tt:
lc szontottern, alcí megkoszontott.
Renélen, hogy nem hagytam ki senlrit,
és ha szóltam 9 csalí d.iesérve rnind"ig.
Utol jára mert itt a karíicsoIr} r

u j év i s nát s zinte lírthat/iron: r
ad jon Isten ninden jót és szépet,
jó karalcsonyt és mé8 jobb ujévet.
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