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Ahol a pingvinek egymásnak szolgálnak fel. Ahol mi döntjük el,
melyik betyár raboljon ki bennünket. Ahol a sündisznók hiányos képzést
kapnak az egyetemen. Ahol a Szôkenôt ünnepélyesen megkövetik.
Ahol Noé Darwint is magával viszi a bárkára. Ahol népvándorlásban
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lehet emelni. Ahol sumérok állítanak be a tornácunkra.
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SZABADON
TERJESZTHETÔ,
MÁSOLHATÓ,
AJÁNDÉKOZHATÓ
DIGITÁLIS
KIADÁS

Darvas László – Felvidéki András elôzô kötete, az

ÁLLATSZABÁSÚAK
digitális (PDF) változatban szabadon letölthetô
a www.graphoman.hu portálról

Ára: 2450 forint

DARVAS–FELVIDÉKI: GROTEX FELNÔTTKÉPESKÖNYV

GROTEX

GROTEX
felnôttképeskönyv

DARVAS LÁSZLÓ VERSELMÉNYEI
FELVIDÉKI ANDRÁS RAJZOLMÁNYAI
felnôtt gyerekeknek
és gyermeteg felnôtteknek
BARLANG KIADÓ!

A KÖNYV A KÉPERNYÔN
OLDALPÁROK FORMÁJÁBAN
JELENIK MEG

GROTEX

FELNÔTTKÉPESKÖNYV

A KÖNYV A KÉPERNYÔN
OLDALPÁROK FORMÁJÁBAN
JELENIK MEG

GROTEX

FELNÔTTKÉPESKÖNYV

Bíró Péter barátom támogatásával

Elsô

Kiad
ó! (
Ma
nu
-S
cr
ip
t
a
h
l
t
á
ó
k
!
u
©
d
o
r
S
p
z
e
e
r
d
l
t
e
ü
kM
év
ély
ac
ed
in
g
n
t
il e
, beleértv
ea
tartva
dig
enn
f
g
i
o
j

© Kiadja: Barlang

Béla
Rigó
tô:
z
s
e
erk
Sz

a

lag
áró
kiz

tt és csakis a szer
zô
együ
k
írá
sb
e

©

ndrás © Min
de
ki A
n
idé
lv

an
m

sból; minden gra
tûtípu
f
i
k
á
e be
nk
hig
aF
ros
r
e
Hi
e
H
al,
an
m
m

t szöveg- é
sr
A köte
a
j
z
an
ya
g

László és
rvas
Fe
Da

dás, 2009 ©
kia

©
át.
og
sj
té

, QuarkXPress 4.11
épen
tör
ítóg
de
m
lôp
zá
s
ro
4
G
gr
h
a
os
n
v
a
a
b
l
k
ó
o
meg
dium
jel
en
mé
il s
te
á
t

d

.),
Bt

est
ap
d
Bu

06-0338-6
8-963N 97
B
S
©I

GROTEX
felnôttképeskönyv

DARVAS LÁSZLÓ VERSELMÉNYEI
FELVIDÉKI ANDRÁS RAJZOLMÁNYAI
felnôtt gyerekeknek
és gyermeteg felnôtteknek
BARLANG KIADÓ!

zült. © Szedte-vette
-te
n kés
r
e
mba
m
tet
gra
te:
pro
g
r
ajz
a
ph
5r
5.
o

Bíró Péter barátom támogatásával

Elsô

Kiad
ó! (
Ma
nu
-S
cr
ip
t
a
h
l
t
á
ó
k
!
u
©
d
o
r
S
p
z
e
e
r
d
l
t
e
ü
kM
év
ély
ac
ed
in
g
n
t
il e
, beleértv
ea
tartva
dig
enn
f
g
i
o
j

© Kiadja: Barlang

Béla
Rigó
tô:
z
s
e
erk
Sz

a

lag
áró
kiz

tt és csakis a szer
zô
együ
k
írá
sb
e

©

ndrás © Min
de
ki A
n
idé
lv

an
m

sból; minden gra
tûtípu
f
i
k
á
e be
nk
hig
aF
ros
r
e
Hi
e
H
al,
an
m
m

t szöveg- é
sr
A köte
a
j
z
an
ya
g

László és
rvas
Fe
Da

dás, 2009 ©
kia

©
át.
og
sj
té

, QuarkXPress 4.11
épen
tör
ítóg
de
m
lôp
zá
s
ro
4
G
gr
h
a
os
n
v
a
a
b
l
k
ó
o
meg
dium
jel
en
mé
il s
te
á
t

d

.),
Bt

est
ap
d
Bu

06-0338-6
8-963N 97
B
S
©I

GROTEX
felnôttképeskönyv

DARVAS LÁSZLÓ VERSELMÉNYEI
FELVIDÉKI ANDRÁS RAJZOLMÁNYAI
felnôtt gyerekeknek
és gyermeteg felnôtteknek
BARLANG KIADÓ!

zült. © Szedte-vette
-te
n kés
r
e
mba
m
tet
gra
te:
pro
g
r
ajz
a
ph
5r
5.
o

5

C S A C S I Z S O L TÁR

Engem nem zavar a
Ha könyvmoly vagy, gyer, komám,
vár reánk a Kner Gyomán.

bôgése sem,
van benne áhítat
bôségesen,
s bár nem jut túl az
ián:
mi tán
szebben daloltunk a
litán?!
(ián)

Rajzoltam én, és Andris bácsi segített.
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A GYAGYA I DÁK *

Túl a Styxen, túl a Léthén, túl az
ember földi létén visongástól zeng a
róna, ötven asszony, szôke asszony,
elegáns, szép úriasszony óriási mosógépben ruhát tisztít, és sikongva és visongva,
mosóporos kartonokat bontva jár;
kézbe véve, mutogatva színes inget, fehér
inget, mutogatva szürke réklit és pulóvert
és kabátkát kézbe véve, lelkesedve és sikongva és visongva, kézrôl kézre adogatva,
mutogatva: íme, nincsen foltja már;
más leányok alsónemût ráncigálnak, huzigálnak, nadrágocskát, férfi alsót, bizony
ôk a Gatyaidák, megforgatják, mutogatják, megdicsérik, sikongatva bizonygatják, mely fehérre, patyolatra,
tündöklôre, és a habfehér ruhával telve már a nagy lavor;

óriási centrifúga, öblögetve habfehérre, búg a fúga, centrifúga, ötven asszony, szôke asszony, hófehér
a hab-lepelben, mutogatva, bizonygatva, sikongatva, visongatva, öblögetve
hablatyol:
mert a Hepciál mosópor, bizonyítva ez a
legjobb, Hepciálnak párja nincsen, többé
nincs mosás enélkül, más mosópor nincs
divatban, más egyéb szer csak középszer,
más egyéb nem ildomos;
józan asszony, fürge asszony, háziaszszony délelôtt is, délután is, estidôn is
éjszakáig mindörökre ebbe’ mos.

* Babits és Karinthy nyomán

8

9

TÖRTÉNELMI LECKE
FIÚKNAK

Egy királyt úgy hívtak: Tudor.
(Britekrôl ennyit csak tudol!)
Volt némi ellentét,
felkenték, elkenték,
attól nôtt fején a dudor.

Egy királyt úgy hívtak: Kuka,
estéli sportja a zsuga.
Nem készült csalásra,
csupán a palástba
dzsókert és ászokat duga.

Egy királyt úgy hívtak: Vidor,
pofáján förtelmes vigyor.
Képmása röhögve
hirdeti örökre,
hogy nem jött Ló, aki Bitor.

Egy királyt úgy hívtak: Szundi.
Sic transit gloria mundi!*
Ûzte, ki tehette,
másik jött helyette –
az sem volt kevésbé undi.

Egy királyt úgy hívtak: Hapci,
mellényén cseppfolyós pacni.
Ha jött az arája,
csak prüszkölt reája –
nem lett övé a pracli.
Egy királyt úgy hívtak: Morgó,
olvasott egyszer a szmogró’.
Mostantól a kormány
sem száján, sem orrán…!
s megfulladt ugyanez okbó’.
Egy királyt úgy hívtak: Szende,
gombjain lógott a mente.
Bár többször bevéste,
nem tudta nevét se –
de azért nem köpték szembe.

* Így múlik el a világ dicsôsége.

PANOPTIKUM

N I N C S TÁR

I. A MÁGNÁSOKHOZ

Szólott a király:

Ha a neved Grassalkovich:
hass, alkovich, gyarapovich!

II . A V É N P R O H Á S Z K A

Modern Habsburgok:
másképp abszurdok.

te kis apród,
nincs véletlenül
egy kis apród?
Sok adóssággal
tipródom kint,
de majd megadom
apródonkint.
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FOKOZÁS
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GENEZIS

A kukac igen szûk.

Csitt, most elbeszélek!

Még a hernyó is szûk.
Ugye, elhisszûk?

Kezdetben volt egy féreg,
egy szimpla, vacak henger –
de annyi lett belôle,
mint a tenger.

A hörcsög kevésbé szûk,
és a pudlikutya,
az oktalan eb
bár néha szûköl,
még szûktelenebb.
A vaddisznó már bô,
a tehén még bôvebb,
de az igazán bô lény
a bölény.
Meddô fölény!
A préri lágy ölén
öldöklés tárgya lett,
mondhatni: ölény –
így aztán kipusztult
a bölény.

MACKÓSZERELEM

S van benne tenger gôz!
Jobbra hengergôz,
balra hengergôz,

egy innovatív példány
tekergôzni és araszolni kezd –
és ha belsô
eredetet
kutatsz:
megszületett
a legelsô
kukac!
Összetétele kissé hanyag:
fehérje, némi mûanyag,
sôt van benne
nemez is…
Nemezis!?
Nem! Ez is
genezis!

SZÓJÁTÉK

Maci és maci és

Szóvirág szirmára szóméhecske száll,

macié smaci.

szószátyár szolgáló szófüvet kaszál.
Szó ma a szóma, ha szórja szóbokor –
szorongó pojáca szótlan szónokol.
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PRÉZLIVERSEK

BALLAGÁS

A TEREPEN

G AT YA M A D Z A G

Hagyd el a versbôl

Filiszter leszek magam is

A Homo sapiens papírral,

Véd- és dacszövetséget kötöttem

a rím csörgettyûjét,
a ritmus lódobogását,
a pátosz tömjénes aromáját!
Mosd meg, szárítsd ki,
daráld prézlivé,
panírozd be vele a gondolatot –
aztán sütheted.

próbálgatom mire megyek vele
bel- és külügyfiliszter
kulturális és sportfiliszter
pénzügyfiliszter
tárca nélküli filiszterelnök

Pán, a csimpánz csak falevéllel
törli a fenekét. Alkalomadtán
számos egyéb különbség is
megfigyelhetô.

a horgászgatyámmal.
Egy pendelyen húrolunk.

S Z E M L É L E T VÁ LTÁ S
HOLTOMIGLANHOLTODIGLAN

PRÉZLIVERS

Hétfô–szerda–pénteken
A maszkulin bagett megkívánta
a feminin vágottzsemlét,
de az kikenyérkosarazta,
mert tegnap rákacsintott
egy mézeskalácshuszár.

H A F É R F I VAGY
(„…s ne szád hirdesse ezt!”)

Fordíts hátat az elôítéleteknek,
gombolkozz ki a világ elôtt,
áraszd ôszinteséged zuhatagát –
szél ellenében lehetôleg.

te gördíted
az én tolókocsimat
kedd–csütörtök–szombaton
én a tiédet
vasárnap jönnek a gyerekek

Nagymamának szürkehályogja volt,
de megoperálták.
Most más színben lát,
és kevesebbet takarít.
A világ nem is olyan piszkos.
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BÁBSZÍNHÁZ
Reggel kesztyûs,
délben pálcás báb,
este marionett, mi az? –
kérdezte a Szfinx.

Láttam kisfiút, grimaszos kancsit –
paprikajancsit.
Láttam biccentôs, gyáva fajankót –
Jáva-wayang volt.
Láttam bácsikát – bokája, ökle
drótokra kötve.
Ó, Szfinx, aki csak állasz és mállasz –
helyes a válasz?

VITÉZ LÁSZLÓ

Piros orr, piros süveg. Várom,
ahogy a paravánon
csizmásan átlendül a láb –
mennyire szerettelek, fabáb!
De lovak közt a gyeplô:
hogy is válhatott belôled
zavaros szöszt kereplô
közszereplô?!

MODERN IDÔK

Nincs ma játék, vers vagy ének –

TUTI TIPP

Alattam a táltos:
fene mén,
sárkányokra kardom
fenem én,
népmesehôs vagyok,
fenomén –
hétfejûk közt nagy a
renomém.

nem mesélnek Pistikének.
Ámde sejhaj, ladilom:
nóta szól a mobilon!
Pisti duzzog: ez se mese…
Viszont jött egy SMS-e.
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ISKOLAPÉLDA
Elsô lecke

Egy sünnövendék mennyen-poklon át
egyetemünkön szerzett diplomát.
Tanult tüskenövesztést,
tüskeápolást,
tüskemeresztést,
tüskeszámolást,
tudományos összegömbölyödést,
rónai katarktikus csitt-tant
(„kussolj, ha az égbolt csattant!”),
fôtárgyként rókaismét –
sôt, kijárta az évfolyamot ismét,
mert nagy ám a Vörös Veszedelem!
Elsajátított sok egyebet is még,
amiket – bár fölöslegesnek tûnnek –
ismernie kell minden kultúrsünnek.
(Hasznosságukat nem ecsetelem.)

Mire eljött a sünidô,
letette már az összes vizsgát,
majd így szólt: viszlát,
és elfoglalt egy sündisznóállást –
ez minden érett sünnek kiadó,
mert mindig lehet rókariadó.
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Figyeljetek jól, most jön a didaxis!
Mikor átsündörgött az utcán,
nem róka ütötte el, hanem egy taxis –
de hát, ahogy mondani szoktam:
más a gyakorlat, más a praxis…

Második lecke

Az eset kihívta a sajtó haragját
a konzervatív szellem,
a professzorok ellen.
Felhánytorgatták,
hogy évek óta
nem is járt erre róka,
de rajzanak a taxik,
a sün rájuk hiába haragszik:
sivatagot könnyebb szitálni,
mint egy várost detaxikálni!
Rádöbbent az elit:
reform szükségeltetik.
Ebgondolat a késôi bánat,
az életnek tanulj, ne a rókának!
Ez hatott.
A sünminiszter kiírt egy
pályázatot
(elméletnek gyakorlati
rámázatot),
és a korszellem adóját lerótták:
szereztek néhány rókát.
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UTCASARKON

HUMORÉRZÉK

Az erkölcs, az csak

Valahányszor a rendôr odapisszeg,

közlekedési rendôr,
hadonászását
megmosolyogják fentrôl.

mond néki a roma egy romaviccet.
Amaz meghívja (pincér, kettô spriccer!),
hogy viszonozza egy jó rendôrviccel.

EU

Elôbb fónia
aztán fória
végül fóbia

ÉTER

A mûsoridô
LÉGYFÔISKOLA

fele elôzetes
fele ismétlés
a többi reklám

A fôtárgy: szemtelenség.
A diplomás házilégy
elmehet piaci légynek.
VÁRÓSZOBA
HUNGARICUM

A zért, mert a doktor
turistabakancsban rendel,
bajor bôrnadrágban
és zergetollas kalapban –
ne hagyd, hogy megtévesszen
az öltözködésével. Ettôl még
ugyanolyan jó orvos lehet,
mint te vagy én.

Vannak dolgok Pannóniában,
HÁTORSZÁG

Hát… ország.

amelyek isten tudja miért, de
funkcionálnak –
míg csak el nem viszik ôket
a kötelezô évenkénti
szarbantartásra.

KRAKATAU

SZÉKFOGLALÓ
ELÔADÁS

Azt reméltem, hogy ez a vulkán

A kulturális

idô jártával elavul tán,

szakadék mián
nagy a nyüzsgés az
Akadémián.
Kisdoktorok, nagydoktorok,
közép- és kvázidoktorok,
kan és nôstény didátusok
székükben fészkelôdnek,
fészkükben székelôdnek,
ezrekre rúg a lista…

hiszen a púpja,
a lávakúpja
beomlott,
a tengervíz meg
beömlött!
A megolvadt
magmakamra
(Teremtôm, ne hagyj magamra!)
szétröpült
féktelen morajjal,
éktelen robajjal,
s a szökôár, elhagyván e kócerájt,
hétszer járta körbe az óceánt…
De mert az emberek, lám,
megtekintik a mozivásznon
(mitôl én falra mászom!),
és hat reájuk a reklám,
örökké élni fog
a Krakatau,
minden vulkánok
kirakatau!

És a díszemelvényre lép
a Nobel-díjas futballista.*

KUSTURICA

Szerbek közt a bosnyák
csetnik-botlik,
míg egy horvát folyóban
meg nem usztasák.

* Niels Bohr emlékére
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HOLLYWOOD

BAKAFÁNT

Pisztoly csillog, rémít a maszk, a tôr,

Gyalogelefánt.

boltos kislány visít, a kassza dôl –
szörnyen belejött az a kaszkadôr.

Könnyû átkelni
az Alpokon
ilyen talpokon.*

WEST
SIDE
STORY

A jenki huligán Rómeó
összeborult az ô portorikói
Júliájával – lett is csetepaté!
Mi Pesten élünk. Vedd már észre,
hogy a fiú bôrfejû,
a lány pedig
cigány.

* Hannibal Production
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NÉBDAL

PETÔFIESKEDÔ

– Fogassunk be, ladilom,
csak egy ugrás Babilon!
Oda láccik Ninive,
bekocsizunk izibe!

Hírös város az Alföldön Kecskemét
azóta, hogy felavatták gleccserét.

– Ájj meg sógor, nem lehet,
most mondottaja gyerek,
meggyüttek a sumérok,
ágrólszakadt pucérok.
Zörget is mán valaki:
bújj be, sumér atyafi!
Három varjú hat kára:
kuporoggy a padkára,
fakupába bor tódul
egyenest a hordóbul,
ritka búza, anyarozs,
vendéglátás magyaros,
nékünk ez a virtusunk,
így kívánja Krisztusunk,
csak a hitvány asszír az,
ki ilyenkor kasszíroz!
Ha gyünnének akkádok,
a pízt jól el rakgyátok,
mer’ a retesz nem plomba –
oszt nyomás a templomba.

Hírös város az Alföldön Debrecen,
mert a pulyka kibújik a ketrecen.
Hírös város az Alföldön Szombathely,
csak egy kicsit nyugatabbra pottyant el.
Hírös város az Alföldön Torontó,
csak nem látszik a csorvási toronytó’.
Hírös város az Alföldön Firenze,
de hazament tegnap este kilencre.
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MAUZÓLEUM

KISEBBSÉGI

A lagsori sarokban,

A szomszédunkban János bánatos,

véget nem érô sorokban
egérkék lépdelnek az éjben.
Ruhájuk színe ében
(vagyis mind talpig feketében).

mert a poligl ott nem kívánatos.
Ha angolul szólt, ellene kelt a
skót, velszi, ír – szóval a kelta…
ha meg spanyolul beszélt netalán,
megorrolt rá a bosszús katalán…

Van, aki elhozta húgát, öccseit,
mert igaz érzelmek hajtják,
leteszi a megemlékezés sajtját
(ementálit, olykor csak göcsejit)
a ravatalnál, hol a nagy Mikimauzot
látjuk kiterítve. Filmet, rajzot
nem gyárt többé. Gyertya az ölébe’,
és nem hallja már a jajszót.
Nevét szlovákul írták fölébe,
mivelhogy mauztót.

TÁRSKERESÔ

Volt egyszer egy magányos Ihaj.
Apróhirdetéssel próbálkozott:
Várom hozzám illô,
szolíd Csuhaj jelentkezését
hejretyutyutyú jeligére.
Olvasta ezt egy társtalan Csuhaj.
Szívdobogva ment a randevúra –
és lógó orral távozott.
Nem voltak egymáshoz valók.
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FELNÔTTEK ISKOLÁJA

CINKE*

ZOODILEMMA

KISKATONA

Ha annakidején, a fizikaórán

Ez a cinke oly picinke,

A Ligetnél lakván, porontyaim

Elfoglalta egy újonc a posztját,

képtelen voltál felfogni,
mit jelent az, hogy: ENTRÓPIA,

a fenekén nincsen címke.
Egyébként is tódott-fódott –
mért viselne vonalkódot.

az Állatkertben nevelkedtek.
Néha kételyeim is voltak afelôl,
vajon tényleg a sajátomat
vittem-e haza vacsorázni.

laktanyánkban a minap sorozták.
Termetre csekély, de hangra harci,
marciális! A neve is Marci.
Hölgyek közt tölti, lám, a farsangot,
hiszen bugyrában ott a marsallbot!

tapasztald meg a gyerekszobában,
amint a dolgokon szerteárad
a nagy büdös RENDEZETLENSÉG:
kockák, mackók, vackok,
papírzsebkendô-foszlány,
jancsibohóc-törmelék,
amputált végtagjai egy zöld
mûanyag krokodilusmadárnak –
és a folyamat visszafordíthatatlan,
hacsak
fel nem lép vele szemben
egy ellentmondást nem ismerô
Külsô Erô.

* Devecseri nyomán

SZÁMVETÉS

Ugyan mit vársz a nagyapótól,
ha már agyat a gyagya pótol…
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ANTROPOLÓGÓS

Homo Sapiens –
de olykor bizony ô is
Homo Erectus.

MÁSSÁG
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CSÓKA

ÓDA A SZÔKENÔHÖZ

A fán ül egy hím csóka

Tudat alatt egy bökkenô:

sôt
ölelgeti a csóka
nôt
szabad a csók a csók a csók a csóka
az egész fa csókállik
mi több
csókálló

bocsásd meg nekem, Szôkenô
az élceket, a férceket,
ha rádszórják a délcegek –
mert félszegek.

Gúnár ölében
egy másik bakliba –
de ez a nász is
benn van a pakliba.

POPÉNEKESNÔ

Nem mindegy ám, hogy milyen tomporú!
Mert attól is függnek a popsikerek,
hogy a fartáj mennyire domború.

Az elkoptatott, gyenge vicc
mint fészkében a tengelicc
csipogja bûnös tetted:
hogy az a lúgos kenceficc
ifjúságot és egészséget,
szomjúságot és merészséget
tettet.
Ha sellô ül a sziklán,
úgy érzem, alkuszik rám,
és játszom ôsi szerepem,
az öregisten barmát
(ni csak, a dúvad
szeme kigúvad!) –
holott én jobban szeretem
a barnát.
A többi lárifári.
A férfi sértett és hiú
libidó-gyermek.
Röhög a vásott kisfiú:
Tetszik neked a Sári?
Verd meg!

FÁRASZTÓ DOLGOK
VÁLÓ P E R

A papi nôtlenségben szenvedô pásztor
talált magának egy pásztorórát,
és jobb belátásra szenderült.

Hímivarsejt volt köztünk tegnap –
s per ma.
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E R E K LYE

H I T T VAL LÁ S

Bizony, egyszer majd elegánsan, halkan
úgy feldobom a talpam,
hogy ami addig megfért szûk helyen,
napvilágot lát a tyúkszemem.

Rátaláltam Krisztusra.
Nem ám Mózesre,
Buddhára,
vagy Mohamedre!

Ki sokáig élt, sôt, tán legtovább,
még ô sem látott soha ekkorát!
Ezért hát el nem ássák,
tódulnak, hogy látva lássák,
bebalzsamozzák,
arannyal tokozzák,
díszkard ôrzi, hogy el ne orozzák –
így lesz ereklye
földi létem dirib-darab-cserepje.
És ha eljô Szent Ortopédia napja,
ereklyém papja
szent jobblábamat kézbe kapja
és felmutatja.
Boldog körmenetben a nép
taposván egymás hitvány tyúkszemét
bele nem fárad: áradva-árad
a fôutcákon végestelen-végig.
Zászlót lengetnek önként ezrek,
gyászlók csengetnek, tömjéneznek –
és akkor megtörténik
a csoda, mely a halálon kifog:
a Tyúkszem akkor újra fájni fog.

És hogy ez éppen Budapesten,
Mária fôvárosában történt,
nem pedig Jeruzsálemben,
Bangkokban
vagy Kairóban,
az nyilván a véletlen mûve.
De ugye lehet benne egy
incifinci
koincidencia?!

A KENYÉR
ÜNNEPÉN

Világnézetem
csaknem összeomlott:
Szent Bal cipelte
vállán a Szent Jobbot.

ERETNEKEK

Üdvözlégy, Pária,
paraszttal teljes,
a zûr van teveled –
ergo: le veled.

EGYENLET

Krisztus a köbön
pluszmínusz
Mózes a négyzeten
egyenlô
1%-kal.
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HALAK

Szerelmi életük
fakultatív,
egyik színest, a másik
fakultat ív.

VÍZÖZÖN

Állatokat gyûjt és párosít Noé ma,
titeket most ezért károsít poéma:
jön a négyütemû magyar tizenkettes –
jaj az olvasónak, ha ilyen türelmes!
Dehát nem vagyok én aranyszájú fárosz,
csak egy elfuserált, modern aranyjános.

Bárkát barkácsolni azért így sem tréfa,
nem felel meg hozzá akármilyen tré fa,
hát a vitorlája, hát az evezôje,
hogyan hozza ôket közös nevezôre…
De amivel majd a világot festi át:
honnan szedje elô azt a sok bestiát?

A hittanból azt már tudjátok: az Isten
meghagyta Noénak, hogy bárkát építsen.
No persze, úgy könnyû, ha az Ég kitanít:
bitang nagy hajó kell, akár a Titanic,
és ha benne sûrûn, mint homokszem áll is –
egy állat se legyen homoszexuális!

Hogyan hajózza be, hogyan koncentrálja,
etesse-itassa, hogyan konzerválja?
Mert szörnyû veszteség, ha egy faj kidöglik,
vagy netán elkezdi zabálni a többit…
Míg az Ararát-hegy felé navigálnak,
fô a feje szegény Noé kapitánynak, ➝
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ODÖSSZEISZ

Távol lévén Ithakátul
egész úton ittak hátul.

túl nagy feladatot rótt az Ég reája,
s bizony hiányos a menazsériája.
Istenkáromlással könnyít peres kedvén:
Uram és Teremtôm! Nem lesz jegesmedvém!
Rozmárt sem találtam! És a pingvin, AZT MEG
honnan az istenbôl importáljam … …?!
Fáradtan, mint akit keserûsó hajtott,
szegény pátriárka keserût sóhajtott,
hisz azzal srófolta magasra a büdzsét,
evolúcióra sohasem lesz szükség…
Köpött egy hegyeset, s látva: száraz part int,
a majomketrecbôl kiengedte Darwint.

ÁPRILISI CAPRICCIO

ARARÁT

Öltözz fel jól, ne légy piperkôc,

Csomót kötöttem tigris farkán,

lóg az esô, már-már pityergôc.
Lombok alól mire kivergôc,
bôrig nedves ingben didergôc.

befordultam a Kôkor sarkán,
a halántékom furán vert –
elém tárult a Humánkert:
mit ágaskodva hátsó lábán,
marokkövet pattintó bátyám
az intelligens dumán nyert –
egy földgolyónyi Humánkert.
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J A V Í T Ó – N E V E L Ô*

A jó kisgyermek
nem köpköd bele a levesbe,

a jó kisgyermek
nem nézi hajnalig a pornót,

a jó kisgyermek
nem használ lányokat felesbe’,

a jó kisgyermek
csak Nietzschét olvas, meg Adornót,

a jó kisgyermek
lábával sohasem harangoz,

a jó kisgyermek
Putyi (az óvoda úgy hívja),

a jó kisgyermek
esténként sohasem kalandoz,

a jó kisgyermek
egyenest onnan megy nyugdíjba.

a jó kisgyermek
kettesben nem bújik bokorba,
a jó kisgyermek
hölgyekkel nyájasan mogorva,
a jó kisgyermek
picinyke társnôkön nem babrál,
a jó kisgyermek
másoktól babákat nem zabrál,
a jó kisgyermek
nem kóstol bele a homokba,
a jó kisgyermek
élete nem hever romokba’,
* Kosztolányi nyomán

JANCSI ÉS JULISKA

Minden jó, ha jó a vége,
nincs ma gondunk az ebédre:
zsálya, gyömbér, oreganó,
roston sül az öreganyó.
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B É K A P E R S P E K T Í VA

A békát nem nyomja agyon a
tény, hogy nincs neki vagyona.

Megvan a hangja,
csak semmi rangja.
Ha szinyornak neveznôk,
mösziôznôk vagy
miszterelnôk –
ô is lehetne miniszterelnök.
BÁRÁNYSZÁMLÁLÓ

Éjjel kettôkor
ébren számlálom
mert a nagyanyám
ezt tanácsolta

kerítés fölött
birkák szökellnek
bárány ugrik (hopp)
bárány ugrik (hopp)
bárány nem ugrik
ideül mellém
mesélget nekem
az életérôl
olyan unalmas
akár a dögvész
aludni végképp
nem tudok tôle

HÁBORÚ ÉS BÉKA

A béka nékem a nyáreste éke,
azt jelenti: béke.
Tópart! Örök alkonyban rekedj el,
míg ô brekettyel –
dalt ma a zsombék ád!

PLUSZ 1 RÍM

Ne lövöldözzetek. Fegyverek közt
hallgatnak a békák.

Leomlik minden barikád,
ha szökdécsel a barikád.
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MÚLT, JELEN, JÖVÔ

CSATÁBAN

Történelemasszony

Trombita harsog, dob pereg.

(született Muzsánszky História)
mindennap odaül
bídermajjer íróasztalához,
és tintába mártja a tollát.
Hû, de ronda kézírása van.
Bizony nem tetszik neki sem.
Dühösen kitépi a lapot,
és zsupsz, bevágja a szemétkosárba.
Igen ám, de a szemétkosár megtelt.
Így már csak ír, tép, gyûr,
és a papírgombócokat
hanyag eleganciával a földre hajítja.
Térdig ül a papírgalacsinban.
Ma reggel is, bár semmi kedve hozzá,
dehát valamibôl élni kell,
némiképp aggódva leül
bídermajré íróasztalához,
a válla fölött rám kacsint,
és megint gyárt egy galacsint.

Pofozkodnak az istenek,
hogy a fohászkodók közül
melyiknek segítsenek.
Allahot egy jobbhorog éri,
megnézi, hol áll Jehova,
odarúg néki – de hova,
ó, egek…?
Elszörnyedek,
és mert a saját
képére teremtett –
összegörnyedek.

FOHÁSZ

Istenem-teremtôm,
HÉTKÖZNAPOK

Közútjainkon gyanús vándorok,
egyik dülöngél, másik tántorog.
Igét kurjongat nem t’om hány torok,
míg egymás múltja föl-le hánytorog.

kímélj meg a rossztó,
add, hogy a kormányfô
sose legyen prosztó,
add, hogy kigyógyítsa
hidegvizes kúra –
térden állva kér az
egész klientúra.
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N É P VÁ N D O R LÁS

Jaj de rondák a hunok! –
piszkosak, mint a kunok.
De rondák a kabarok! –
fejem tôlük kavarog.

ÔSMAGYARJAINK

Délcegek a magyarok,
megérkeztek vacsorára,
pácolt bífsztek aromája
nyergük alól kanyarog.

Hunor és Magor póráza nem lazul,
mert kijelölte a csakrát Szent Vazul!

De rondák az avarok! –
gyomrom tôlük zavarog.
De rondák a besenyôk! –
tar férfiak, kese nôk.
De rondák az alánok! –
halszagúak a lányok.
De rondák a szabirok! –
mutogatós szatírok.
De rondák a
kazárok! –
csupa
trágya
az árok.

N É P E S AT YAF I SÁG

Keresd fel a Kárpátokat,
megfeneklett bárkátokat.
Aki eljut Etelközig,
a házamba beköltözik –
de mi lesz, ha levédi a
módszert egész Levédia?
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HALOTTAK NAPJÁN

PROFÁN DANTE

Ha elröpköd fölöttem nyalkán,

Úgy harminc évvel ezelôtt

kíváncsiság gyötör, hogy van-e
ejtôernyô az ôrangyalkán.

parcelláztam a fejemben egy
csöndes temetôt.

És ha már temetni muszáj,
magam vagyok a templomszolga
és a gyászhuszár,

Leégéstôl a pokolt ója –
kétely mardos, hogy Belzebúbnak
van-e tartalék poroltója,

Törvényem pedig Aranybulla:
ide kerül mind, aki nulla,
erkölcsi hulla.

elkísérem a sírig gyalog –
saját halottam. Fel nem támad,
csak ha meghalok.

és vállal-e a purgatórium
gyorstisztítást, ha a malasztot
a lelkemre csurgatórium?

ELÔKÉSZÜLET

Felbrúzolok az ördög honlapjára
(www.kenkoves.hu),
megnézem, milyen a pokol,
ha lefagy.

FEKETE VONAT

Ha életem már végleg ex-lex,
utazom a pokolba expressz.
Látom ám a gomolygó füstnél,
ördöglányka nyakában tábla:
Mr. Darvast a fônök várja,
B-terminál, a 3-as üstnél.
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N É M A B A R ÁTAI M

ZÖLDSÉGEK

C I K LÁ M E N

Egy házôrzô macska és egy szeléndek
épp a növényekrôl beszéltek.
És szólt az eb spontán:

A csípôs nyelvû,

Milyen rímet szeretnél,

karcsú Re Barbara
hozzáment az elegáns
sötétlila zakóban feszítô
Padli Zsánhoz.
(Ezt a zöldséget!)

ciklámen?
Ablakban virulsz,
sziklán nem.

„Szerintem
(bár alacsonyabb szinten)
még lelkük is van tán,
ha el nem ássuk.”
Hát akkor lássuk.

LÓHERE

Ó, kerek lóhere –
réten lézengô
sóherek sóhere!

ÔSZIBARACKKÉRÔBEN

Rajongok értetek, ôszibarackok!
Melyikôtöket kérjem meg a rekeszbôl,
hogy míg hazaérek (és ez a bökkenô!),
az enyém legyen a leghamvasabb,
leggömbölyûbb, legkecsesebb?
Érettet? Meglottyad az úton hazáig,
Éretlent? Kemény marad és fanyar.
Venni vagy nem venni, ez itt a kérdés,
avagy: létezik-e igaz barátság
férfi és ôszibarack között.

Esendôen derûs
haloványlila blúzod
méregzöld szoknyácskádból
ha kihúzod,
csípôid ringók,
szirmod kackiásan lengô
selyemkendô –
s hozzá azok a bimbók…
Ennyi szépség egyetlen tôben!
Azt látom benned, amit a nôben!
Ciklámen…
Csitt.
Ámen.
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FÉLMAJMOK

A félmajom félárva,
párnája csak félpárna,
paplana csak félpaplan,
a helyzete méltatlan.

Régi

félmajom-családból származom, el is töprengtem már
azon, hogy nem viszem el szárazon. Engem is meghökkent,
értékem mennyivel csökkent,
mert két nagyapám is a dzsungelbôl jöttment…
De nem jöttmentek hiába, elég volt
nekik néhány tiráda, beházasodtak
egy-egy kába bennszülött famíliába.
Apám itt maradt
a bokorban árván.
Felnevelte néhány
mogorva sámán, és
bár elôbb-utóbb
megállt a lábán, a
sok sámánt, aki kikupálta, annakutána szörnyen
utálta. Kivéve – látják! – a saját
bátyját, aki ôszen, de bôszen

hirdette a varázsigét minden héten Nagyréd… Nagyréten. Hogy
megszülettem, meg is hülettem,
mert középre ülettem, ô meg a
három ujjával, nagy hejehujjával a kókuszom fölött hókuszpókuszolt, a garatra felöntött és hideg vízzel leöntött. (Locsolni télen vízzel
mer engem – aki csak a
nyarat zengem és
a meleg vizet
merengem!)
Származását
drótozta-fótozta: félmajom létére a
csimpánzokat
herótozta.
Találkoztam már
több ily fazonnal – riadt félmajommal –, és mindig meggyûlt a
bajom a fajommal.

Míg éltem folyását fölmérhetem, gyorsan egy kis történelem. Midôn a majompestis ránk borult s jöttek
a törzsi háborúk, apámat a bennszülött hordában tartották kordában, míg a hurok meg
nem szorult. A híres
Ellen-csónaknagynak,
akiért annyian hóban
fagytak (ma is nevezik jónak,
nagynak), neki volt a lándzsarázója, legszebb lándzsarázója
(ázó-fázó gyalázója). Kérdeztem egyszer, hogy ôt mint félmajmot miképpen sorozták?
Iratait tán el nem orozták, hogy
végül a lándzsásokkal poroszkált? Rendelhették volna másra: ásásra, erdôirtásra, ízibe

az orángutászok közibe… „Én,
fiam, mint derék, elsô osztályú
keverék, a tábortûznél heverék.
Aki rosszul választá meg hordáját, a bordáját is leverék.”
Diákruhát öltöttem, ifjúságomat bennszülöttek között töltöttem. Iskolámnak rossz hírét
költöttem, mert némely
tanáraim és pajtásaim úgy
vélték, nem a fajtársaim.
Bár senkit sem utáltak, mindenkit majomnak tituláltak.
Pedig arrafelé rég kivesztek a
primáták, írmagjukat is kivágták, senki sem látott
eleven gibbont (hacsak
meg nem hibbont). ➝
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Nos hát, lemosván az
agglegénység mocskát,
elvettem egy bájos selyemmajmocskát. Így
hát a magányból kitörve, de csöbörbôl vödörbe: szûk
családi körbe jöttem ide én,
mert a majompestis idején feleségem apai-anyai ága, drága
atyafisága alig hagyott utódot:
fogta magát, és elpusztulódott.
Nekem semmi bajom, nem
volt ilyesfajta gabalyom,
csak nagypapai ágon
vagyok majom.
Ôk nem is
fogadnak el
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primátának:
kihátrá’nak, kezüket mossák, mert
náluk csak anyai ágon
számít a jogfolytonosság.
A bennszülöttek viszont (érezve
irántam némi iszonyt) kibökik
néhanap: majomnak tartanak.
Felôlem! Pedig belôlem – bárki
lássa! – hiányzik a fômajmok
identitása. Hozzáteszem mégis:
a bennszülötteké is!
Szavamra: izgága szavanna!
Ezért is mászik agyamra az ág
jobbszélén szavalva csimpaszkodó, pimaszkodó, csirkász firkász, aki félmajom létére (éppen
hét éve mához) egy törtetô-csörtetô bennszülött hordához csatlakozott. Számításában nem is
csalatkozott, míg majomügyben
nyilatkozott és nyalatkozott.
Íme, az adut kivágom: ô anyai
ágon csüng az ágon! Ha a helyzet malíciáját-galíciáját érezné,
az igazságot éhezné: felvételét
a gorillák közé kérvényezné. Ôk
bármit is makognak: maholnap
éppúgy elfogadnák majomnak,
mint én!
(A zsidók szintén.)

BANYASZENTEGYHÁZ

A nagyorosz Baba Jaga
imígyen szólt
a mi Vasorrú Bábánkhoz:
galambocskám,
te itt csak szép lehetsz,
okos nem.

BOROST YÁ N

Egy atyafi a tisztáson borozván
vakart egyet a kétnapos borostán,
s egy barna kôre azt mondta: borostyán.
A cimborája, mellette sörözvén
(de egyebekben jámbor, jó körösztyén),
ellene mondott. Szerinte söröstyén.
Egy járókelôt arra vitt az ösvény,
pápista volt, és közbeszólt: söröstény!
Mi az igazság? Máig is pörös tény.
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KOCKÁZAT

Szádból latin szó
görög. Csak azt ne
felejtsed el,
idegen szavak
használatához
szerencse kell.

NYELVISMERET

CROCODILUS
GRAMMATICUS

Negyven év után

A krokodilfarm legtanultabb hímje

a tudásom
middle-shit,
más szóval
mitteldreck.

naponta összehívja házanépét
egy kis Reggeli Ragozásra
(ezt hívják szocializálásnak):
Ha én vagyok itt a Kroko Dilus,
cifrapikkelyes nejem Kroko Dila,
ivaréretlen utódom Kroko Dilum,
gumicsizmás birtokosom pedig,
aki éppen a kifutót sikálja,
feltehetôleg Kroko Dili.

VALÔR
(Francia szó két jelentéssel. Tessék választani.)
1. HORGÁSZTÖRTÉNET

Keszegek között harcsa a valôr,
ki is rángatta tegnap a halôr,
de viszacsúszott. Micsoda malôr!

ORSZÁGEGYESÍTÉS

2. TÁJKÉP

Szabad német polgár,

Vízben egy harcsa: fényjáték… valôr…

elégedetten sóhajts:
nem választ el többé,
csakis a közös hóchdajcs.

kár, hogy kifogta tegnap a halôr.
Egy csendélettel nincs ilyen malôr.
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CHERBOURGI KESERGÔK

A legkeresztényibb Franciaországban,
az esernyôirôl híres Cherbourg-ban
egy anabaptista lett a polgármester.
Kisvártatva pecsétes ügyirat
érkezett a magisztrátustól
a muzulmán közösség elöljárója,
dr. Mehe med. Musztafa címére:
Tapasztaljuk, hogy Önök rendszeresen
csendháborítást követnek el,
amennyiben naponta ötször is
a müezzin mint egy veszett sakál
üvöltözik a minaret erkélyérôl
harmincezer decibel hangerôvel.
Kérjük, a jövôben tartózkodjanak
a nyílt törvénysértés e kellemetlen
és fölöttébb fárasztó módjától.
Ordibáljanak inkább befelé.
A bírság pedig napi ezer euró.

Tértivevényes levelet kapott
a tisztelendô Josquin páter is:
Tapasztaljuk, hogy a templomtoronyból
naponként – sôt éjszakánként! – többször
eszelôs ricsajt csapnak egy haranggal.
A harang benn van, de a lárma kinn kong.
Szíveskedjenek sürgôsen felhagyni
ezzel az eszement kolompolással,
az istentisztelet idôpontját inkább
közöljék élôszóban vagy SMS-ben.
A bírság pedig napi ezer euró –
de az éjjeli lárma duplán számít!
A páter és a doktor azóta
ökumenikus tüntetést latolgat:
Le a zsarnoki csendrendelettel…
éljen a szabad zajongásgyakorlat…
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BABONA

SZÜFRAZSETT

Tizenhárom fekete macska

Minden nôt agyba-fôbe
emancipál,
így lesz e Margit Péter,
e Manci Pál.

szaladt át elôttem az utcán.
Egyiküket még baj éri!

BOLTOSOK UTCÁJA

KÍSÉRTET

Mind rá akar beszélni,

Elmozdul éjjel egy kôtömb:

hogy nála csináltassak öltönyt,
de én varrásellenes vagyok.
Öltönytagadónak bélyegeznek –
pedig csak jól érzem magam
egy szál ingben-gatyában.

Ödön a falak közt ôdöng.
Átok ül Ödönön:
dobol egy bödönön,
éjféltôl hajnalig ô döng.

E M B E R G Y Û LÖ LÔ

KÖNYVESBOLT DÉLBEN

Nem ért meg engem

Esznek a pultnál. Ez ott Erika,

senki, csak a macskám.
Mind a negyvenkilenc.

a polcon csupa ezoterika.
A menü máma csak magvakból áll,
így tanítja a szellenttudomány.
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CSALÁDFA

Kegyelmes úr, örömmel tudatom:
felkérésére ôseit kutatom
keleten–nyugaton.
Rágalmazta Önt a Galádság –
hát felrajzolom a családfát.

Összes felmenôje szobatiszta,
egynek sincs piszok a körmén,
nem ûzte ôket törvény,
(nincs köztük zsidó, sem örmény,
sem egyéb métely).
De, hogy ne maradjon kétely,
írjon ki újabb csekket javunkra,
mert hátravan még a kézi munka!
Ellenôrzendô egy csekélység:
a cselédség,
hiszen ôk is ott lógtak Önökön
olcsón vagy drágán
mint díszek a karácsonyfa ágán,
értelemszerûen csak a hím tagok:
lovászmester, komornyik, kasznár
(némely úrhölgy ilyet is használ),
és silány századunkban
modern utódaik: postások
és sokan mások,
fodrászok, szabók,
gázóra-leolvasók.

Bizony, ez eltart hosszú évekig,
míg a sok papírt begyûjtik
(vagy égetik –
ide plusz, oda mínusz!),
de majd zeng óda, himnusz,
és írhat róla krónikát
maga Onanymus!

Ajánlás:
Ha bárki mégis csalárdan ágálna –
kösse fel magát a családfa ágára.

NYÛ

Ön nyû?
Hja, így könnyû!
Egyszer majd engem is elnyû!
Parányi fickó, csak a gyomra tág –
szavamra, mint az arisztokraták:
Gróf Nyû,
Lord Nyû,
Szôr Nyû –
még elgondolni is
rémes.
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V I HAR U TÁN
K. J. emlékére (is)

OPTIMIZMUS

Rámtaláltál, Kalibán,
ne légy hozzám kannibál,

Ha pénzét szórja

megfogadom, Kalibán,
vállalom a rabigám,

az a Szécsényi,
nekünk is jut egy
laza csészényi.
A boltban máris:
„van-e praliné?” –
érdeklôdik a
panelproliné.

s kalapom lesz, Kalibán,
szegfûvel a karimán,
de ígérd meg, Kalibán,
megosztozunk a libán,
bort is hozzá, Kalibán,
legyen több a maligán,
vasmarkoddal, Kalibán,
tákold össze kalyibám,
lóerôddel, Kalibán,
lódítsd meg a taligám,

BIZALOM

Atyám, nagy az én vétkem,
rossz pénz ragad a kezemhez,
de most sóval eszem az étkem…
Fiam, az egyház megbocsát,
mondj kétszer két Miatyánkot
és három per három Máriát.

küldj a partra, Kalibán,
érted fürdöm Aligán,
s átugrom én, Kalibán,
a lángoló karikán,
ámde tudd meg, Kalibán,
történelmünk kapuján:
jussak túl e galibán,
s megtagadlak, Kalibán!

KISNYUGDÍJASOK

Anyóka,
hazudsz?
Apóka, lopsz is?
Bizisten ez már
apokalipszis!

LABORÁNSOK

Lépcsôzve,
hajolva,
kémcsôbe,
lavorba,
bérbôl-fizetésbôl,
vérbôl-vizelésbôl –
ora et labora.*
* Imádkozz és dolgozz.
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SÉKSZ PÍR
MELLÉNYÚL

Babrálgattam egy régi viccen
(múzsám ugyanis elhagyott),
mikor felhívtak: Jaj, segítsen,
mert állástalan nyúl vagyok,
mert állástalan nyúl vagyok!
Ugyan már – mondtam –, Tapsi kedves,
ne ríjon, mint egy láncra vert!
A cirkusz, lám, örömtôl repdes,
az igazgató táncra perd,
az igazgató táncra perd,
Ön még ma este pénzt akaszt le –
ám a nyúl hangja fátyolos:
Megint a cirkusz?! Jaj, csak azt ne,
merthogy a szakmám bádogos,
merthogy a szakmám bádogos.

Az oroszlán megrémült az egértô.
Ôiránta csak én vagyok megértô,
mert felfigyelek: rózsásan pityereg,
nem pedig sír, mint egy rosszlány –
egész helyes a bôgés, oroszlán!

ZENEBOHÓC

Harsona, trombon, pozaun
csak arra való, hogy púzon.

SZÍNÉSZÓRIÁS

Elgyötört arcán fájó fintorok,
térde reszketeg, feje imbolyog,
és megríkat a legszebb részeken,
ha józan embert játszik részegen.
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PINGVINORSZÁG

Ahol mindenkin fehérített ing van,
ahol a plebsz jár frakkban és szmokingban,
ahol naponta fél éves a csönd:
Pingvinország egy gömb alakú tömb.
Összetartásból végzetes a vizsga,
a vihar ádáz imperialista,
határokat sért, szabdal, felkavar –
a közösség véd, ápol, eltakar.
A társadalmat mozgás köti le:
perpetuum-össznépi mobile,
melyhez mindenki szorosan idomul,
hiszen a polgár centrálisan nyomul,
és míg ott künn a szél fú cefetül,
elôbb-utóbb a központba kerül,
de túloldalt meg kilyukad, hiába,
rövidesen a perifériára,
s kezdi újra elölrôl. Ilyenformán
nincs választás, sem parlament, sem kormány,
nincs intrika, nincs egyéni akció,
és nem is zár ki senkit a frakkció.

TÁVOLBÓL

Afrikában üvölt a trópus,
nálunk meg a sok filantrópus.
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REGÖLÉS

Hej, regô-rejtem:
adjon az úristen
ennek a világnak
tízmilliárd lakost,

mindnek családi házat
sportkocsival, garázzsal,
háztartási alkalmazottal
és kertésszel,
aki a bukszust nyírja.
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ÁLRUHÁZ

CSIRKESZÁRNY

REFORM

Mi tetszik, bátyó?

Ha odaférnék a tûzhöz, csirkeszárnyat

Lecsapoljuk a mocsarat,

Bajusz piros orral,
sötét szemüveggel
szilveszter napjára?

sütögetnék az éhezôknek.
Teherautóval rónám a rónát
(a ponyván: Csirkeszárny-program),
és a hálás országban felszárnyalna
a ropogós illat.

mert túlságosan békás.
Mondom egy ismerôs varangynak:
hékás,
a víz semmit sem apadott,
szervezd a csapoló csapatot.
Elôleg, jutalom,
azonnal utalom –
de rátok tapadok,
ide egy résszel,

Mi tetszik, öcskös?
Álöltözet tetôtôl-talpig
szolid hétköznapi
szélhámossághoz?
Mi tetszik, barátom?
Maszk bankrabláshoz,
vagy csak fejre húzható
harisnya kéne?
Mi tetszik, uram?
Csacsit, mókust, macit
mintázó gumiálarc
szabotázsakcióhoz?
Nézd a plakátot,
hallgasd a rádiót:
A nagykörúti Álruház
minden kellékkel felruház!

A maradékot privatizálnám.
Ugye, eredeti csirkefelhalmozás?

KIEJTÉS

Zsebtolvajok
városa lett
Newcastle –
reménytelen.
Jobb, ha te is
nyúkászl.

mert zsebül szerzett zsebül vész el.
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HAGYOMÁNYÔRZÔ

RETROGRÁD
KÖRNYÉKÉN

Örökségem, hát büszkén vigyázom

CÍMERES 1.

kalotaszegi Verdi-operámat,
tulipántos Rembrandtomat,
halasi csipkés Shakespeare-emet,
legényes, hetyke Beethovenemet
és pörge Fellinimet a sifonérban.

Cipeli újabb koron át
mit apja összeboronált:
a hármas-halmos koronát.

CÍMERES 2.

Jurta a sátra.
Kiáll a gátra:
Tátra,
Mátra,
Fátra –
rohamozz hátra!
Mint ha ô volna
a bátrak bátra.

BOLGÁR RITMUSBAN

Az én hazám Szófia,
ez is filoszófia.
Lennék éppen bulgár is,
csak nem ilyen vulgáris!
Az én hazám Antwerpen,
többit veri kenterben.
Nem kívánok kalandot,
sem vallont, sem flamandot!
Az én hazám Pest-Buda,
mert a többi ostoba.
Jelmondatuk oly badar:
légy hûséges ómagyar!

A 6 4.
VÁRMEGYE

Fiumét elvesztettük.
Most Rijeka
vagy Ríjak-e?

* Szótár, adatgyûjtemény

73

Követ vetettem
mint egy katapult:
a tó megáradt
és megpatakult.

Nem káptalan az én fejem,
azért van jó sorom.
Majd megkérdem a sógorom,
ô egy Tezaurusz* .

Mondd, te hüvelykmatyi,
hol is nô az a cikász,
amibôl a múlt héten
bevacsoráltunk?

Kis patak elé
lomha szikla hullt,
a víz megtorpant,
tó lett. Megtavult.

Mire a pöttöm háromszarvú:

A Brontozaurusz odaszól
egy aprócska,
mozgékony,
alig hatméteres
Triceratopsznak,
aki körötte cikáz:

ODA–
VISSZA
A PÜSPÖK ÉS
A MARSLAKÓK*

DINOZAURUSZOK

Volt egy püspök, Maflapók,
sosem látott marslakót.
Nem is tudta Maflapók,
milyenek a marslakók.
Egyszer aztán Maflapók
lát egy csomó marslakót.
Álmélkodik Maflapók:
ilyenek a marslakók?

Krisztus – mondja Maflapók –
értetek halt, marslakók!
Megkeresztel Maflapók
háromféle marslakót:

Zöldes fények, kacska drót –
zümmögnek a marslakók.

elektromos, delejes, dízel…
(mesemondó bácsi kiált:)
Meg ne hintsd a szenteltvízzel!

Azt gyanítja Maflapók:
pogányok a marslakók.

Nem tudta ezt Maflapók,
s megrázták a marslakók.
* Móricz Zsigmond nyomán
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KIRÁLYHÁGÓ*

A vadász ült

ÁLRUHÁBAN

a vadász ült
méla lesbe’:
kvártély kéne,
kvártély kéne
még az este.

Lovát rakta
lovát rakta
remízébe,
Szép Ilonkát
Szép Ilonkát
megizélte.

Valahányszor,
valahányszor
cincogni vót,
élvezte az
élvezte az
inkognitót.

De most aztán
de most aztán
sipirc, tûnj el,
ipics-apacs,
ipics-apacs,
szólt a kürtjel
hegyszorosnak
völgyszorosnak
irányábó’ –
melynek neve
azóta is
Királyhágó.

A prezidentek prezidentje
megizente
az imént,
hogy elvegyül közibénk.
Álruhát ölt, amint ez szokás,
s mert közülünk már kivált,
most megjátssza Mátyás királyt.
Nahát –
hogyan is maszkírozza magát?
Lehetne nagyvállalkozó,
egyéb költséges pofa –
például zöldséges kofa.
Milói Vénusz-torzó,
lélekhalász,
bûvös vadász,
esetleg vadorzó.
Álcázhatja magát még ennek-annak:
kisnyugdíjasnak, kéregetônek,
hajléktalannak.
Nincsen korlát!
Teremtsen történelmi értéket!
Ha orra megüti a mértéket,
és a mérték is megüti az orrát,
bátran kiálthat:
Kiadom magam Mátyás királynak!

* Weöresmarty nyomán

76

77

MORBID

ELHALÁLOZÁSI HIVATAL

Az ügyintézés

Mamát ma átkísérték

nem érkezési sorrendben történik.
Kérjük, ne kopogjon.

mamuszban a mammográfiára,
de már csak mammogott.
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Kérésemet betegségem
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Papát is elpaterolták
papucsban a patológiára,
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SZERVÁTÜLTETÉS

GRIMMESKE

Az állam nagybeteg volt,

Pozsgás volt Piroska –

fájlalta minden szervét,
ezért hát valamennyit
átültette a doktor:

az élet kimosta.
Szeme alatt táska,
sárgáskabarnáska.
Halottkém fürkészte,
mitôl oly szürkéske.
Most kísért a beste:
kékeskezöldeske.

elôbb a kormányszervet,
majd a belügyi fütyköst,
és így tovább, amíg csak
a donorból futotta.
Jól sikerült a mûtét,
csak hát én beledöglöm –
a tízmillió donor
közül már egy se volt friss.
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TÜCSÖKZENE

VONÓS

HÚZÓS

Árok szélén egy csöndes csücsök,
ott ücsörög az öreg tücsök.
Ábrázatán bánatos rücsök –
munka nélkül az öreg tücsök.

Augusztusi csillagos estén
mennyivel szebben hangzik, ha az ifjú
muzsikus így szólítja meg kedvesét:
violám! –
mint ha azt mondja neki:
brácsám!

Elôbb pizzicato,
aztán tremolo,
majd ritardando,
mely hosszan
kitartandó –

Hej, ha megint ritmusra légzene,
nyirettyûjén dallamot képzene…
dehát ma már nemhogy a mûzene:
a népzene
is
gépzene.
A tücsöknóta elpárolgott
mint múló aroma,
s véle tûnt tova
ezer apró muzicsi di roma.
Próbálhatnál másutt szerencsét –
szólít a messzi város.
De kinek kell ennyi dzsesszgitáros,
ha ilyet nemzenél…?
Így hát csak ücsörög,
csücsörög,
tücsörög
és nem zenél.

GI

T
ET

ZE

KS

R
ZE

hej, de erotikus
hangszer ez a
hegedû!

EK

NE

ibe
ély
–
m
ró
l
m
ole Rave
lke
e
B
L lt a
á
nem
traf hogy
…
reó
,
kár lta ko
fá
gra

BA

L

A
LL

GÓ

RA

jén
z fe on,
s
é
p
ûv
A m llt a pom enét n,
z
o
felá zben komp ét
ö
v
mik reált a b mû
b
k
…
ze
egs mpon
l
t
r
me lta ko
á
pon

CS

I

van,
ûved
m
k
De so g Amadé!
an
l
Wolfg
köchü
k
e
z
e
d,
Mond
dé…?
maga
a
d
min

K.

80

81
81

TÁRSADALOM

GLOBALIZÉLÔ

Nincs mit töprengeni ezen,

Ha vissza tudnék húsz évet menni,

levettem rólatok a kezem.

globalizélô szeretnék lenni.

Nem gyôzöm türelemmel:
embernek állat vagytok,
állatnak túlságosan ember,

Beutaznám ezt a rohadt
globalizált világot,
izélgetném a globalizációt,
a globalizált ipart,
mezôgazdaságot,
pénzpiacot,
kultúrát
(meg még
ami
nem jut
eszembe).

és van még rá húsz ok,
hogy markomból folyton kicsúsztok.
Mindez arra tanít,
csak derût leheljek,
senkit se rühelljek,
és játsszam meg a

b
ö
l
c
s

Nem is járnék be rohadt
globalizált munkahelyemre,
csak ahol a bank van,
hogy megtérítsék a költségeimet
jó globalizált svájci frankban.

T E S TAM E N TU M

A cseresznyefa virágba borult,
és rügyezett a bambusz.
Türkizzel festett
kao-lin csészéjébôl
utolsókat teázott
az öreg Kun-cog-ni.

ö
r
e
g
k
í
n
a
i
t
.

Kon-Fu-Cse, engedj…!
Öregnek öreg vagyok.
A többi nem megy.

Tanítványai aggódva kérték:
Mester, a Végsô Tanulságot!
És a bölcs ezt kuncogta:
Minden bevétel felültervezett,
minden kiadás alultervezett.
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A BAKONYBAN

Történelmünk lavórját telehányva
visszaémelyegtem picit az idôben
úgy ezernyolcszáz- és valahányba,
és elém tárult
a Bakony-kóros Somogyország,
ahol a betyárt
a kártyapartin toborozzák.
A jó betyárnak disznaja van,
és kapva-kapkod –
csak az együgyû disznók tesznek
a makkra makkot…
Bandukolok az erdôszélen,
balra mák, jobbra sóska,
hát, egyszer csak elibem áll
maga Sobri Jóska!
Rámszegez fokost, puskát,
és roppant kulturáltan
és szellemesen így szól:
ide a suskát!
Udvariasan a levegôbe lôtt,
de hogy túlságosan meg ne riadjak,
közben elegánsan meg is hajolt
csekélységem elôtt.

Adom én – mondtam –, ami telik tôlem,
mert hol is volnánk, ha nem az erdôben?
A pénz igazán a legkevesebb,
s bizony Ön közöttük
a legnemesebb!

Megnyer a bája,
látszik, hogy volt gyerekszobája.
Nem vitatom a kecsét el,
s ez mindent megpecsétel:
másképp virít becsületen a folt,
másképp a csorba –
betyárt választani végül is ízlés dolga.
Ôfôbetyárságodat csak arra kérem
– és ehhez ma már nem kell hadsereg –,
ûzze ki a bakonyos Rengetegbôl
a sok betyárt, ki itten hemzsereg:
mindenekelôtt Patkó Bandikát,
s véle az összes bak’nyos banditát!
Ne mondja senki rám, hogy balra ment el:
a Rengetegben én csak követ vagyok,
afféle parlamenter,
apró zászlóm nem is piroska,
hisz az tilos ma,
fehéret lengetek –
mert betyárból is megárt a Rengeteg.
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HUNCUT

PUCÉR LÓ

EGYHANGÚSÁG

A leghuncutabb magyar szó

Nincsen rajta ló-gatya,

Elszundított a rab s a porkoláb,

az, hogy: huncut.
És mi benne a legnagyobb huncutság?
Az eredete.
Mert hát németül
valami juj-de-csúnyát jelöl:
a kutyuskának azt a micsodáját,
de nem ám a kankutyáét,
hanem hites életepárjáét.
Ezért fütyülik a plebejus rigók, hogy
huncut a bíró.

ezért csak úgy lógattya.
Abban áll a ló bája,
hogy kecsesen lóbájja.

de az utóbbi volt a horkolább.

OLTHATATLAN SZENVEDÉLY

BORISSZA

Ha a boron nincsen portó,
ontja Sauvignon és Portó –
ettôl lesz a pofánk Bordeaux.

ÁSPISKÍGYÓ

Jólnevelt hüllô.
Elôbb mindig ás,
és csak aztán pis.

Megsemmisült egy ártatlan iromány:
megkívánta egy kéjsóvár piromány.*
* Ezt a rímet Béla barátom adta kölcsön.
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MEGJEGYZÉS

HÍREK A NAGYVILÁGBÓL

KATEKIZMUS

Nyegle szó a békét

Mihály gazda a kocsma mellett lakik.

Szeresd felebarátodat

sebzi meg –
ne okozz rassz érzést
senkinek.

Minden este beverik a fejét
egy lôccsel. A kisbíró szerint
Mihálynak joga van az önvédelemre,
de annak
nemzetközi együttmûködésen
kell alapulnia.

de a negyedbarátodat
már nem kell annyira

IDEGENKEDÉS

REJTJELEZÉS

Liberálbolsi
Vakerádon
és kamerádon
látom:
nem vagy a kamerádom.

DEZSA

VÜ

biberálbolsi
libsi
bibsi –
tisztességesebb volna
rögtön a végén kezdeni

Megkérdezte
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i sem
senk

a szovjet
helytartó:
kit bocsás
sak szaba
d
o
n
,
Rákosit-é
, avagy N
a
g
y
Im
rét?
(Rákosííííít
!)
És Nagy Im
re, ôvéle m
i légyen?
(Feszíííííts
d meg!)
Mért, hát
nem így tö
rtént?

PREJUDIKÁL

Zsidónak tart.
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PERSPEKTÍVA

MÛTÁRGYAK

FOTÓK

PANNON SÁRKÁNY

Te kismadárka pici lány,

Becsüs néni hallgat egy bácsit:

Az elsô fejét Szerdának hívták,

ki ágyról-ágyra röppensz,
ma még lefesthet Ticián –
de holnap már csak Rúbensz…

Vegye már be ezt a Munkácsyt!
Ne legyen már olyan Vaszary!
Az antik persze mindig vitás –
dehát ezért antikvitás.

Remélhetôleg
rossz
fényképarcom
van

a másodikat Pénteknek,
a harmadikat Keddnek,
és így tovább, a megszokott sorrendben.

Nix dájcs – mentegetôdzött
EGY KIÁLLÍTÁS
KÉPEI

a harmadik fej az ötödiknek.
Pár lé a francba – helyeselt amaz.
Gipsz vájling – somolygott az elsô –,
ez így megy már Bábel óta.

INDIÁN
A KÉPTÁRBAN

A bôr- és nemigondozó
repedezett sarkán
állt egy öreg gyógyszertár
falain színes ábrák függtek
az volt az Alte Pinapotheka

Uff!
Uff!
Uffizi!

ERDEI KÖRÖKBEN

Sör-bor-pancs
öt-kor-lancs
pör-for-mancs

NÉPI ETIMOLÓGIA
HELYIÉRTÉK

Kislányom a parkban így pöntyög:
A minisztérium támogatásával
svábbogárkiállítás nyílt Pincefalván.
Megtekinthetô minden este tíztôl,
diákoknak a belépés ingyenes.

pingáljunk az égre négy pöttyöt.
Mifélét? Hát ékszert,
angyalnak játékszert,
futballont – azaz hogy légygömböt.
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ALKALMAZOTT TUDOMÁNY

MAFFIA

S Z Á M TAN TANÁR

Mi lesz ma tézis?

Hogy legyen valami spontán is

Megtalálta a kitevôt –

Matézis,

ebben a kötetben,
elmesélem egy álmomat.

megkereste a betevôt.

mert csak az írhatja le sorsom,
mely ring, mint az inga,
egymást követi Zenit és Radír,
bányászbéka az óriáskeréken,
és a körvonal még halad is elôre,
mint ciklim, biciklim, epiciklim
küllôjén egy marék
fûcsomóban a kutyamaradék.
Úgy megy ez évek óta,
mint az a szinuszos izé…
szóval, mint az az amplitúdós móka.

Földszintes, szobakonyhás
udvari lakásban beszélgettünk,
mikor bejött a Maffia.
Bizony ô volt a Maffia:
olajos ábrázatán
tömött bajusz és sötét napszemüveg.
De jószándékú, nyájas ember volt,
és hogy oldja a feszültséget,
kedélyesen így köszönt nekünk:
Kellemes derékszögû ünnepeket kívánok,
párhuzamosan is, merôlegesen is.

EGY BIZTOS

Gott
nem lehet
bi-Gott.
H A T VÁ N Y O Z Á S

Monoron két veszett rókát találtak,
Pakson négyet,
de több is veszett Mohácsnál.
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É G B E K A R C O LÓ

TEHERÁN

SZKEPSZIS

Mondottam ember, építsd meg a tornyot,
vájjon felhôbe hornyot,

Példámban azért említem Iránt,

Melyik párt gyôzött? –

mert van érzékem a muszlimok iránt.
Pláne Teherán –
a téma ott az utcán hever ám!

voltaképp egyrement.
mert volt köztük egy
dzsentlemen’s
egyrement.

mert ha a pór utál is:
köll a sok monumentális, brutális!
Bábelnél tettem legelôször próbát
(megérne itt egy strófát),
emeltem büszkén piramist meg szfinxet,
mert annál aztán nincs szebb,
csak akkor voltam bosszús,
ha összedôlt a koloszi Rhodosszus,
s bizony nem ferde Píza,
a számolgatást ha énreám bízza!
És ott a dóm, a kölni –
hogy’ tudtam volna érte öldökölni!
Az én tornyom az Eiffel,
mert szuggeráltam ôt, hogy: járj és keiffel!
Szerte csak torony látszott,
elnyertem toronyórát-aranyláncot,
hírnevem a felhôkre vetülôdék,
de jött egy repülôgép,
aztán egy helikopter,
alatta teli koffer
a teher, amit hordott –
azóta inkább nem építek tornyot.

Nemrégiben rendelt olyat Allah,
hogy a fôpap, Khomeini ajatollah
már senkinek se vét:
örökre lehúnyta
elôbb mások, majd a saját szemét.
Én rögvest a jövôbe láték:
vigyázz, kész, rajt – máris kezdôdik
a demokrácia nevû társasjáték.
Okulhattam volna a síita versen,
miszerint ez nem síitagalopp
és nem lóverseny.
De míg a hívô csak imát rebeg,
a liberális meg habog-hebeg,
lelki szemem elôtt már ott lebeg
(mint az Írás, mely a falra ment),
hogy végre összeül a parlament,
felvonul nagy garral
a jobb oldal a ballal,
ott a felsô-, meg az alsóház, ni! –
és elkezdenek khomeinistázni.

PARLAMENT

Jelmezújváros.
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GROTEX

Hánykolódva fexek,
álmaim grotexek.
Ég zengését hallom,
visz egy hôlégballon,
szél forgat, dobál is,
hatása globális,
tetézve e tébolyt
képernyô az égbolt,
rajta krixek-kraxok:

Száll egy civil páter
avagy cihiáter,
szemüveges-nózis,
jöhet a hipnózis –
Ferenczitôl, Frajdtól
varázsigét gajdol.
Maradj, fiam, veszteg,
hányok rád keresztet,

atya, fiú, ’lélek –
de mit is beszélek:
ne ugorj a kútba,
merülj csak a múltba!
Köldök alatt tág lik,
menj egész odáig,
s amint anyád mexül –
tanulj meg grotexül!

Ajánlás:
Valahányszor a helyzet paradox,
te is, én is az ágyban maradox.

No de milyen nyelven,
pláne milyen elven
adjam meg a választ?
A hazugság – fáraszt!
Az igazság mármost
egészségre káros…
(Aki erre búsul,
nem tud arrabúsul!)
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FELTÁMADÁS

Úgy emlékszem vissza a vekkeremre,
mint akit falhoz vágtam reggelente.
„Hat óra múlt” – csörögte-hörögte
az igazságot könyörtelenül,
gyönyörtelenül,
mint Szavonaróla
(persze, csak ha itt szó vóna róla).
Hétfôn csütörtököt sohase mondott.
Ha idôt mérsz, az igazságot méred!
Csoda-e hát, hogy elfutott a méreg?
Mondj igazat, és betörik a gombod!
Ez itt a bökkenô,
már meg sem nyekken ô.
Hiába szánom-bánom,
megvolt a rontom-bontom –
a vekker ott hever a szemétdombon.
A dömper újabb kacatot és koszt hoz,
a szemétdomb maga a mikrokoszmosz.
Elomló báján minden megterem:
zokni, krumplihéj és a vekkerem,
s mind, aki már sosem ketyeg vagy kattog:

zsebóra, karóra
(ingaóra is érkezett virradóra,
mit rozsda rág s amelyen nikkel pattog),
jó családból való kakukkos óra –
görbült ellensúly, repedt cifferblattok.
Ott várja sorsát az egész halom,
szerény, de magabiztos etalon,
ki nyugton hever és
így szól: be’ kevés
a kár, hogy elestünk,
hiszen mulandó csak a testünk,
de halhatatlan ám a Ketyegés!
S ha arra jársz egy fagyos reggelen,
hallgasd, mit mormol az én vekkerem: ➝

98

Néhány nap még, és tengelyünk kifordul!
Szellemkéz ír a tûzfalakra:
Vifil Urisztesz!
Megmérettetett
minden tettetek!
Szilencium! –
s a kvarcórákban megcsikordul
a szilícium…
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PONTOS IDÔ

Kávézni hívtak háromnegyed egyre.
Ekkor éppen az ebédlôben valék,
mert még csak félmúlt.

MÚLTIDÔK
…S minden kerekek ha lejártak, egyszer
majd újra eljô a Nagy Órásmester
egy égi, régi, légi libegôben!
Lesz ám a levegôben
kerregés-berregés!
Szárnyas, nagy órák ébresztôt csörögnek,
titkos mutatók sebesen pörögnek,
beállítván mindenkit reggelig,
és pontban délre mindet tesztelik.
Aki késik vagy kapkod,
elhibáz tikket-takkot,
Örök Szemétdombra vettetik!

Ha már a jelenkor is oly kor,
hogy elvágyódsz belôle olykor,
a hátad mögé nyúlkálj srégen,
hogy lásd, milyen volt régesrégen.

IDÔTLENSÉG

( AZ ABLAKÜVEGEN )

Légy itt. Légy ott.
Legyeskednek. Még tart a légyott.

De amely vekker tudja az Idôt,
az igazak most megölelik ôt,
rugója fénylik, tokja megkerül –
így fog majd élni újra, vekkerül!

A FALIÓRA DILEMMÁJA

Negyed három múlt öt perccel –
ISMÉTLÉS

A tudásnak az a jó édes anyja…

de ez retrográd állítás volna.
Legyen tíz perc múlva fél három!
Így optimizmust sugárzok,
karjaim a jövôbe mutatnak.
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H A N G U L AT J E L E N T É S

A Z E R K É LY E N

ÉRZÉKCSALÓDÁS

Áradj belém, napsugár!

Másfél méter rövid a kádam

Ahelyett, hogy

Kitárulkozom neked, mint
gyümölcsnek a befôttesüveg.
Bespájzollak mohón,
és télire oly mosolygós leszek,
mint az aranyló baracklekvár!

lábam ernyedten kikandikál
hûs szellô lengi körül
míg én kánikulába merülök
mint a Balatonban csak ott
kívül volt forró és bévül hûvös
ha az ember belecsusszant

fel lennék dobva,
le vagyok targikus.
Nem tragikus,
de pressziós.

rámkiabál az érces hidegvíz
és húúúúúhhhalihó
messzire hallik a zuhanyi visszhang

Rád is haragszok.
Pedig szedek háromszor egy
Motivált és kétszer egy
snapszot.

Fáraszt,
ahogy a közöny eláraszt.
Mitôl e hangulat,
mely folyvást a levegôbe
bambulat?
Megadom a választ:
ma langyos fronthatás van,
ha jól dekódolom.
Rím nincsen rá, de fene bánja,
majd bepótlom utólag.

FORRÓSÁG
HÁROM MÛSZAKBAN

E pille is lepilled,
a pilla is lebilleg,
ha álomoldat olvad
a lusta júliusra.

Én napozok hattól–kettôig
te este tízig
ô reggel hatig

102

103

KVÍZ

Ö N V I Z S G Á L AT

SZERELMESVERS

Mai fejtvényrejtô adásunkban
egy verset szedünk kvízekre.
Elsô szó: rajta… talpra… lúdtalpra?
Második: avar… magyar… kabar?
Szerzôje: Petôfi… Csoóri…
avagy Vörösmarty Sándor?
Amíg rejtitek fejtvény,
sugárzunk tíz perc reklám.

Némelyik versem

Neved nem írom Etna-tûzzel az égre,

gyanúsan adys –
de eldobhatom.
Jut ys, marad ys.

de ha pókot látsz mászni a plafonon,
csak visíts. Futok, és megdöglesztem.

A STÍLUS
MAGA
AZ EMBER

Jól sáfárkodj
a rád bízott
javakkal,

FILOSZ
S TAT I S Z T I K A

Erôs Váriumunk Nékünk az Antik!

ne trágárkodj
a rád bízott
szavakkal,

Tavaly 27 000 termelô
BÉRKÖLTÔ

Csalogány, csalogány –
nincs oly széles valogány,
mit te ki ne nyalogány.

nyújtott be mindösszesen
800 000 darab költeményt.
Ugyanezen idôszak alatt
2000 fogyasztó jelezte
versolvasási igényét.
A kereslet lefelé tendál.

körmondatod
hosszú, mint a
giliszta,
ettôl leszel
kibaszott jó
stiliszta.

ÍRÓSZERSZÁMOK

Az írószerszámok sorra kihaltak:
nincs már senkinél óndarabka,
kiveszett a plajbász, nem használ
színes zsírkrétát már az óvodás sem.
Lúdtoll, acéltoll – ki emlékszik rájuk?
A töltôtoll is múzeumi tárgy lett,
és a golyóstoll fölött megjelent
a virtuális írás a falon:
Menje Tekel billentyûzetért!

NYOMDÁSZOKNAK
VA L Ó

Sûrû e lap, Róza,
ingerel a próza!
Szedjünk inkább verset,
az majd elaprózza.
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ALLEGÓRIA*

A CSATOLMÁNY

Szikkadt elmémbôl szikrákat csihol,

Itt tessék aláírni – és a levél mellett

ha mesélhetek egy idôs bácsiról.
Lett egy csibész kisfia, Pista,
tanyátlan
és fôképp: anyátlan
(afféle neorealista).
Korán kihágott,
látott világot–alvilágot,
csak kártyázott, nem malmozott,
mert Hátrányosan Halmozott.
De jött egy néni –

csatolmány, magyarul belég:
Határozatunk értelmében
Ön most egy alkalommal
kilélegezhet.

hé, ne aludj, így nem tudok mesélni!
Kezdem elölrôl, azt meg vesd el.

És megint egy levél.
Pecsét, az van rajta.
Csak nincs hozzá beléééég…

Szóval, egy öreg asztalosmester
csak ámult-bámult,
meglátván az élô fabábut,
amit faragott: a fajankót,
ki tüstént elcsatangolt,
és minden csínye bûnt ért…
kóborolt messzi tájon,
hogy megtalálja a Kékhajú Tündért,
és végre hús-vér gyerekké váljon
(a vége majd ez lesz!) –
látom, most már figyelni kezdesz.

* Carlo Collodi emlékére

Újra csatolmány, újra levél, no de tértivevényes:
Belélegezhet.
…Kilég…
…Belég…
…Kilég…

T A P I N TAT

A plébánosnak szôrös a füle
vihognak rajta a ministránsok
meg kéne már mondani neki
de hát közeleg vízkereszt ünnepe
nyakunkon a húsvét utána pünkösd
nyáron máris szentistvánt ülünk
ôsszel mind’szentek halottak napja
közvetlenül karácsony elôtt meg
végképp nem illik kellemetlenkedni
így hát továbbra is szôrös marad
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EMPÁTIA

VAT I K Á N I K É M É N Y

Mikor gyomromban a fordulatszámláló

Ha már nem fekete a füst,

már ezret pördült az
aluljáróba csomagolt paplanlakóktól,
az empátia – huss! – kifogy.

megvan a pápánk:
fehér füst fehérembert jelent,
a barna négert,
a vörös indiánt,
a sárga pedig kínait.
Jól van ez kitalálva.

Közönnyel fogadom
a giccshercegné gyászjelentését,
meg az iszákos focistáét, meg a
száztizenhatéves szentatyáét.
De Kokó halála megrendítene.
Kokó gorilla.
Megtanították a jelbeszédre,
ezer szót használ siketnémán,
és lágy taglejtéssel a félelmetes mancs
beszél, beszél,
kérdez és felel.

A P Á PA B Ú C S Ú J A
Játékszere is volt: barátja, egy cica.
Az oktalan kis gombolyag egyszer
beszaladt a kerekek alá.
Mikor Kokónak megvitték a gyászhírt,
elkomorult,
ujjai sokáig keresték a szót, majd
ezt mutogatták el tétován:
Kokó gyomrában nagyon keserû.

Immár a Vatikán
túlvan a patikán,
orvoshad duruzsol,
de már nem kuruzsol.
És aki mindezt látá,
szól a Szentatya:
„Pá, pá…”

Általános rököny
bíboros körököny.
Az egész klérus
arcvonása zérus.
Bálám atya kábán áll –
elvárt volna valami
pápábbat a pápánál.
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ÁRNYÉKKORMÁNY

CSÔCSERE

Valahányszor csôeljárás fenyeget,
Az árnyék-kormány
hívásra vár még,
de már ijesztget,
akár az árnyék.
Árnyékban alkot
(ha már így történt)
árnyékbeadványt
és árnyéktörvényt.
Falra vetítve
zúg, teleharsog
árnyfelsôházat
és árnyékalsót.
Árnyjáték hirdet
árnyékvilágot –
a függöny mögé
bekandikálok:
miniszterelnök
falán árnyékkép,
miniszter alatt
bársonyárnyékszék.

jön egy új fôcsôvezetô.
Hozza a saját csôgörényeit.
A csô meg szétreped.
Le köll cseréni!
Le köll cseréni!
Le köll cseréni!
Hangos az utca
a csôcs
a csôcs
a csôcseréktôl.
PÁRTKERESZTELÔ

KORMÁNYSZÓVIVÔ

Hurrá leszünk a nehézségeken!

Kokárda csüng minden likán –

EGYIK PÁRTBÓL A MÁSIKBA

legyen neve republikán!
Tétovázó, riadt legény –
legyen neve demokretén!

Szivet cseréljen, aki gatyát cserél.

ERDEI
HÍRADÓ

Itt a Szabad
Lomboserdô
Hangja!
Szerkeszti egy
cickány és egy
hangya.

Emblémát még bele, pártok!
Ha nem adott Hamurábi,
washingtoni Samu Bácsi
küld szamarat, elefántot!
A plebsz ledöbben.
Próbálgatják többen:
elefánt a porcelánboltban…
vagy egy szürke szamár a ködben…
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De itt élek e szörnyû csordában –
hogyan tarthatnám kordában?
Beszéljem rá a hitre?
Még mit ne!
Hagyom ôket békén –
némely dolgokhoz
egy farizeusnak sincs bôr a képén!

DIGITÁLIS JEHOVA

Jóistennek egér van a jobbján,
türelme és memórjája fogytán.
Parancsait föltáplálta,
nem véseti kôtáblába:
közreadja – de már csak a blogján.

Nehogy már énrám kenjed!
Ôrizd magad a mennyed:
a te javadra,
az én hasznomra
add, hogy higgyenek benned!

A FARIZEUS
FOHÁSZA

Én
édes
Istenem!
Borongok, szorongok –
és
te
nem?
Bizony, sivár képet kell
festenem.
Ne mondd, hogy hitegetlek:
én alig hiszegetlek,
aki pedig gügye,
maradjon az ô magánügye.

ÁNTIMOHAMED

Nem csak Ántikrisztusok vannak.
Létezik Ántimózes, Ántibuddha –
sôt több!
Én például Ántimohamed vagyok:
minden reggel arcra vetem magam,
és buzgón imádkozom
Nyugat felé.
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TÁBORTÛZNÉL
A hold feljô –
jaj annak, ki szalad…
A hajszolt, izzadt vadászok
megbújnak egy felhô
védôárnya alatt.
Végre elérik az erdô szélét.
Számolják: nem hiányzik
senki és semmi se?
Tedeum laudámusz –
virradatig zeng a
hálaadó mise,
VADÁ S ZAT

Csillagfényes éjben,
az erdôben, a mélyben
vadászcsorda menekül riadtan,
mint kinek agya bomlott.
A puskát rég elhányták,
irány a hanyatthomlok.
De vajon gyôzik-e?
Sanda,
álarcig felfegyverzett
ôzikebanda
embert ûz,
lám, ez a Sors
akarata:
zúdul a zergetollra
fegyvertûz,
ratatata.

és tüstént mondanak egy Mizerérét
a másnapi vadászat sikeréért.

Puszták felôl borzong a szél,
magasra lobban az emlékezés.
… és hát arra még emlékszel-é, komám,
mikor kiálltunk Nagy Mahomet ellen,
jött a janicsár, jött a pogány kontyos,
jó Bucka Bálint vígan keresztezte,
és beszúrta a bal felsô sarokba…
… kuruc dolog volt az is, úgy-e, pajtás,
lôtt az ebadta vasas német, ámde
Tyukodi pajtás idôben érkezett,
egybôl kivágta az alapvonalról.
Csak hát elcsalta a francia bíró…
A parázs halkan izzik.
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I R O D A L M I KÁV É HÁZ

KÖNYV

A FAZEKAS

FUSS EL VÉLE

Tányérjába Lafontajne

De hisz ez egy vonat!

Romhányból, Devecserbôl

E kis kaland-tár

hollópaprikást kap. Jaj, ne! –
más, amire foga fáj.
Majd a sajt, az mindent pótol,
szembôl hozd, az öreg Poe-tól!
Szólt a róka: soha már!

A címlap: mozdony.
Az ívek: kocsik.
Az oldalpárok tágas fülkék,
a rajzok párnázott ülések,
a korrektor: vészfék.

hozattam anyagot,
Zelkben is bányászgattam
weöreslô agyagot,
és bár meddôt hány a
morgensterni bánya,
fazekas maradok.
Formázok csuprot, méz nélkül, ürest,
míg Micimackó
egy pici dacbó’
le nem kever egy baráti Fülest.

csak ennyit garantál,
örülök, hogyha
eddig itt maradtál.

A versek izguló utasok.
Ha mind beszálltak, lektor-bakter
szabadra állítja a szemafórt,
nyomdász-masiniszta gôzt ad,
és a szerelvény
pontban hathúszkor
elindul.

Jön még egy pár szó,
mondhatnám a zárszó –
egy rúdjavesztett,
vászontalan zászló.
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ASSISI

Nincs templomom, szószék sincs benne,
nincs gyülekezet,
rólam minden felekezet
megfeledkezett,
egyik sem nyújt már felém kezet.
Ezen a stáción
ki tisztelné meg prédikációm?
Imáim együgyûek, olykor badarak –
íme,
legtöbbnek csak a rím a híme,
nem is hallgatják, csak a madarak,
ifja–öregje, nôsténye–híme,
kiknek most áldást hintek:
olykor elegáns pintyek,
csipkés galambok, gerlék,
vagy mezítlábas verebek
(ugráló utcagyerekek),
és foszlott aljú,
koszlott frakkban egy varjú.
Nem röpködnek: csak benéztek gyalog,
és megbocsátják, hogyha szárnyalok.
S hogy mit szól misémhez a Teremtô?
Humorérzéke, tudjuk, limitált.
Hallhatta már poémám
(benne a sok poén!), ám
csak furcsán nézett énrám –
még egy mosolyt is alig imitált.

Nem kenyere az olyan fohász,
melynek tésztáján tréfa a kovász.
Rosszallását ki is mutatja,
nem szellôfakadással,
de felhôszakadással,
és nyomatékul
egy-két villámot is odavág.
A gyülekezet csak gubbaszkodik pôrén,
míg víz pötyög a csôrén –
és a csôrökben nincsen olajág.
Lám, a Teremtô ismét leteremtett,
és itt hagyott a nedves síkságon.
Hívságom és vígságom eltaposta,
tonzúrámról gyöngyök peregnek,
sarumról szenny csöpög.
De szíve mélyén Ô is panteista:
felnézek, és látom, hogy már derül
(zsoltárom egyik profán passzusán).
A távolból még idemennydörög
miseborízû, hordós basszusán,
az Ôsz szakálla, érzem, belereszket:
Hö… hö… uramfia,
ez a klapancia…
tán a pokolból, onnan hordod eztet…?
No isten neki, mondj még egy groteszket.
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