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LÁSZLÓ

Gombnyomások
Menekülő
Hajtányomban váltókon kibicsaklom,
fejre állok, mint kerge jancsiszög,
a padlat alatt ijedezve csuklóm,
a „Kússz ki!Mássz ki" - csakpiszeg-pöszög.
Mint bifokális szemüveges horgász,
ha peccentője elcseszett radar,
vagyok hajtány alól kikúsz-mász,
aki forgalmat, halat nem zavar.

Reményes horgász
Ki új pályát jár egyengetve látja,
reményes horgász, sejti hol a hal,
de szél-bodorta, tarjagos a pálya
és minden holnap gyökkentő vonal.

Sub profundo

I.
A föltámadó holtat ha ölöm,
régebben holtat, ifjabb halott,
kapok-e, „Holt-Ölő Halott "-különdíjat, állami pulpitus-kövön,
s melyikünk emel elébb kalapot?

II.
Élőnek tetsző nyegle csont-zenész,
legalulról, a legholtabb ha int,
- madártávlatból, nádor vagy kenéz -,
a halottas okmányból ki-kinéz.
Győztes? (Holtak minisztere szerint.)

tiszatáj
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(Epilógus)

III.
Köszöntik-e az incifinci gyilkost,
vagy vén Adám apóval paroláz?
A kordinátor körbe-körbe futkos.
Az űrben vörös torok hahotáz.

Elvont pofonok és orrok
I.
Ha két pofon ma egymásnak esik,
pofon: P „pofon-halmazt" szélesít,
pofont adnak-kapnak a pofonok,
a pofonra szánt két arc: vigyorog.
II.
Két orr - orr-orr - egymásba tüsszent,
keletkezik két tüsszentés-elegy,
sértetlenek az arcok és az orrok,
gurul a Föld mint nyálka-göngyöleg.

Kakas-bölcselem
Erőszakolni büntetéseket
legyek holnapra ketreceit kakas.
Minek? A ketrec úgyse végleges,
jön a csontozó Róka-űrutas.

JóAsszonyok-RosszAnyák
I.
A Jóasszonyok tőlünk elsúrlódva
bányászbékázgatnak a Fertő-tóban.
Hideg hasukból kél ki ebihal,
viszi taligán kétszarvú bivaly.
II.
A Rosszanyák is két tempót ha úsznak,
fiacskájuk cikákol víz alatt,
bokáját marják, kotuba lehúzzák,
- érkezőben a cementes vonat.
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Leszerelő katona
A gyávaságot és a bátorságot
eluntam, mint a spenótfőzeléket,
tükörtojás szeretnék lenni mától,
zöldes pépen fehérlő gombja-sárga,
kis tálban élnem nagy Napszerűséget.

Egy gáznyomóra
Posztó nadrág és „Gyorsasági Eszme"
dagasztja autós feje ülepét,
most épp fejen áll útszéli kereszten,
szegycsontja veres, hasa hupikék.

Fenomenologia
„ Vamyúban hál a kódorgó boszorkány
mint szekrényemben nyűvő ruha-moly."
- Macska-szemszögből: két sornyi koholmány,
gyapjú-szemszögből tüzeskard-pokol.

Folyosói nyanyuszok
A nyílt folyosón magában motyog
tíz nyanyusz, három közülük a cserfes.
Korcukban szeszes butykoska kotyog
NyelvMester, vigyázz nyolcat el ne kergess.
A protagonistát, hogy meg ne ölnéd,
s le ne pisszegd a meggyszín-pongyolást,
szádba nyomják a nyelves hegyű tőrt és
bánod foghíjuk tűzkutya-vasát.

Kártyaparti
Francia ágyon hármasban -, a kártya:
piros ulti, vagy póker - nem tudom.
Meztelen kibic: Mia - Zsú - Agáta,
kint fönn a Hold, mint vizzel telt koton.

