
LYUKAS VERSEK 
 
Játékos kísérletre szólítjuk fel a nagybányai Főtér 
Fesztivál alkalmával megtartandó koncertünk majdani 
közönségét vagy bárkit, aki társulni szeretne a 
kísérletünkhöz. Egészítsétek ki az alábbi „lyukas” verseket 
(lehet egyet közülük, vagy akár többet is), küldjétek el 
szeptember 5-ig a bertotijohanna@yahoo.com címre, és a 
legsikeresebbeket elénekeljük a koncertünkön! Zárójelben 
feltűntettük a kiegészítendő részek szótagszámát. A szavak 
száma nincs megszabva. Érdemes egymáshoz viszonyítani a 
versszakokat, ez segítséget nyújthat. Nem utolsó sorban 
felhívjuk a figyelmet, hogy helyes megoldás nincs, nem az a 
cél, hogy az eredeti verseket kapjuk vissza. Versfaragás 
közben gondoljatok arra, milyen kívánságaitok, álmaitok 
vannak. Kellemes tapaszt(al)ást!  
 

Bertóti Johanna és Moldován Blanka 
 
 
 
Ha a világ (2)..... lenne, 
kötényemben (4)....., 
éjjel-nappal (4)....., 
ha a világ (2)..... volna. 
 
De ha a világ (2)..... lenne, 
be se férne kötényebe, 
kötényem is honnan volna, 
ha egész világ (2)..... volna. 
 
----------------------------- 
 
Hogyha nekem (2)..... volna, 
(4)....., mint (3)..... 
Nem kellene (4).....   
(2)....., aztán (4)..... 
 
De azért jó mégse volna 
(4)....., mint (3)..... 
(8)..... 
folyton (6)..... 
 
Le is teszek végleg róla, 
csak azért se leszek (2)..... 
Inkább (6)..... ....., 
azután meg (4)...... 



 
S mire (6)..... ....., 
s mégse (6)..... ....., 
tudom már, hogy mit csináljak: 
(8)..... ..... 
 
----------------------------- 
 
Ó ha (2)..... volnék, 
útra kelnék, 
hömpölygő sugárban 
(4)..... – 
minden este 
(6).....  
(4)..... 
(2)..... ablakára. 
 
Ó ha (2)..... volnék 
mindig (2)....., 
minden (4)..... 
(4)..... - 
nyári éjen, 
fehér holdsütésen 
(4)..... 
(3)..... ölében. 
 
Ó ha (2)..... volnék 
kerek égen, 
(3)..... a földre 
(4)..... –  
jaj, de onnan vissza 
sose járnék, 
(2)..... nélkül, 
mindig (4)..... 
 
----------------------------- 
 
Ha én (2)..... volnék, 
(6)....., 
(6)..... ..... 
istenigazából. 
 
Hogyha (2)..... volnék, 
melengetö (2)....., 
minden (4)..... 
(6)..... 
 



Ha én (2)..... volnék, 
minden reggel s este 
lábujjhegyen lépnék 
bársonyos füvekre. 
 
Hogyha (2)..... volnék 
erdön, mezön által 
járnék a virágok  
finom illatával. 
 
(2)..... vagyok, s ezért 
(6)..... 
s a vidám (2)..... is 
igaz, jó barátom. 
 
----------------------------- 
 
Nézelődik a (3)..... 
körülötte már minden (2)..... 
se egy (2)....., se egy (1)....., 
én meg csak itt (3)..... 
 
De jó volna, kapott észbe, 
szert tenni egy (4)..... 
az volna jó, (4)..... 
estére már itt se lenni. 
 
Be egy (2)....., vagy (3)....., 
onnan aztán be (3)....., 
(4)..... be nyakig, 
az utolsó (3)..... 
 
De itt csend van, minden hallgat, 
nyakamon már a (3)....., 
minden (2)..... csupa (1)....., 
(4)....., szól (2)..... 
 
Ne aggódjál, jó (3)....., 
van a (2)..... rád is gondja, 
nálad nélkül, (4)..... 
(8)..... 
 


	Ó ha (2)..... volnék

