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ÚJVIDÉK AZ OLYAN VÁROS









ÜJVIDÉK

Üj vidék az olyan város 
minden ablaka lekváros 
a háta meg tarka foltos 
a szájában kövér boltos 
tenyerében a Duna-park 
éjjel-nappal nyi-nyitva tart 
kéményei bálba járnak 
csillagok között bokáznak 
hosszú szeleket piálnak 
aztán nagyokat pipáznak 
nyelik a kormot a rémest 
akár csak a mákos rétest 
füstfonalból két nagy torony 
hálót horgol a Hold soron 
hálóját az éj kiveti 
Ponty Tini és Csuka Petyi 
kattan rajtuk kövér lakat 
elsápadnak a házfalak 
Vénusz anyó udvarából
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hópelyhek potyognak Dádó 
s a hópelyhek olyakkorák 
mint a lusta hízott kocák 
Duna fölött a néma vár 
(ez itt a legnagyobb bibi) 
hófehérre hízza magát 
reggelre te tudós Gigi
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AMOTT A SZOBAVÖLGYBEN 

amott a szobavölgyben 
állnak a szobahölgyek 
előttük a szobafolyón 
úszik egy szobahajó 
fedélzetén a szobakapitány 
bámul egy fehér szobasirályt 
mellette egy szobatengerész 
behunyva szobakék szemét 
pengeti csillogó szobahangszerét 
szól-szól a szobamatrózok dala 
a hízott szobahalak 
szobahálóban fuldoklanak 
szobanövények között 
a mély szobaiszapban 
szobapiócák hullámzanak 
fenn a szobamagasban 
szobafelhők fölött 
a parányi szobamadarak 
szobaszivárványba hullanak 
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s ki tudja miért mióta 
ömlenek a szobavölgyben 
a kerek-meleg szobakönnyek 
miért sírnak a szobacipős 
pirinyó szobahölgyek?
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TENGER, VIZE SÓS

Tenger. Vize sós.
Rajta egy hajó.
Sófehér vitorláját 
sós szél feszíti.

Egy helyben áll mégis 
már régen a hajó.

Szélszínű kicsiny kéz 
áttetsző tenyerén 
repül most fel a magasba.

Repülj hajó!

Köhögve búg fel a motor, 
de hangja megcsuklik. 
Halljátok? Zokog. Zokog.

Kéz, vitorla, hajó 
a paplan selyemhullámaiba 
visszazuhan.
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EGY RÉGI FÉNYKÉP

Hol volt hol nem volt 
a klottgatyámon folt

Ez itt én vagyok lám 
ez meg itt a gatyám

Ez itt a szomszédék borja 
ez meg itt a gatyám foltja
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MENDEGÉLT KÉT LEGÉNYKE

Mendegélt két legényke 
a sovány meg a kövérke 
aprópénzként csörögtek 
az utca nagy-nagy zsebében

Megállj! — kiáltott kövérke 
fejünk igen törékeny 
megvárjuk míg zöld fény gyullad 
a villanyrendőr szemében
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KISBALTA NAGYBALTA

Kisbalta nagybalta 
nincs pénzem fagylaltra

Kisbalta nagybalta
ellopta a szarka

A szarka ellopta
biciklin eltolta

Eltolta a holdba 
vele ment a bolha

Vele ment a bolha
a szúrós kis tolvaj

Kisbalta nagybalta 
mit vettek hadd halljam

Bolhaport a szarka 
zacskóba bevarrva
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Szúrós kis komája 
díszes szarkalábat

Kis Panna nagy Panna 
ez történt szavamra
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A SZÉL LEGJOBB BARÁTJA

A szél legjobb barátja Dani 
ólmot hord zsebében 
minek is mondani

Ha az utcán sétálnak 
elől halad a szél 
Dani meg a nyomában

Várjál meg szél! — kiáltja Dani 
fontos dologról 
akarok szólani

Azt üzeni a sivatag 
hogy homokot kell 
hordani

Azt üzenik a cserepek 
szállni akarnak 
mint a verebek
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Azt üzeni a folyó 
csattogni akar 
mint a lobogó
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EPERFÁN

Forró porba hullik az eper 
ha leesnék mi lenne velem?

Gál Teca eldobná a bögréjét
Bandár Tóni csillogó tölcsérjét

Egy kis tücsök a fülembe ülne 
és estéiig szépen hegedülne
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NEKEM AZÉRT FÁJ A HASAM

Nekem azért fáj a hasam 
mert csak a számban 
van fogam 
a sonkát a gyomrom 
nem bírja megrágni 
sok kemény falattal 
fog nélkül 
nem tud az elbánni 
úgy segítek rajta 
persze magam miatt 
egyenként lenyelem 
a tej fogaimat
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KOCANÓTA

Egy helyben áll 
aki egyedül szalad 
az udvarnak 
száz malac is 
csak egyetlen falat

Aki naphosszat 
az ólban dagad 
biztosan nem hordja be 
latyakba a sarat

Szakadjon meg 
háj a terhe alatt 
aki nem állja 
ezt a rezgő sarat
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BÉCI

Milyen gyerek ez a Béci 
mindig csak a plafont nézi 
az udvarban a falon kapargat 
engem meg száz fiú zavarhat 
talál egy szalmaszálat 
s addig nézi 
leesik az álla 
s ha mellém kerül is a sorban 
porszemeket keresgél a porban 
ha néha hátba vágom 
nem is sejti 
hogy ezt miért is csinálom
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JAJ NEKEM!

Jaj nekem hívjatok papot 
lenyeltem három meggymagot

Ha az orvos nyomban itt nem támad 
megkapom a lármás gyomorlázat

Hozzon magával egy főzőkanalat 
paszírozót hőmérőt meg savakat

A májam annyira elzsibbadt máris 
nem dobog s ez már az utolsó fázis

Csontjaim kezdenek megmerevedni 
az orrom a hátam egy hete vedlik

Vérem csak úgy ömlik a szememből 
ujjaim kihullottak kezemből

Ha nem ölel át a póknak izmos karja 
leesek a fáról s levágják a talpam
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RENDETLENEK AZ ÁLLATOK

Rendetlenek az állatok 
mondja a Tóni 
a kutya is a ló is 
kocsma elé rakodik 
a tehén 
világos délben 
a galambok 
feljárnak az égbe 
a fecskék a felhőkbe 
a méhecskék szegények 
virágkelyhekben nyögdicsélnek 
a lepkék az éjben 
a halak a vízben 
egerek a szekrényben 
legyek a tejben 
hernyók a kertben 
egyesek nappal 
mások meg éjjel 
a kígyók bátran 
a nyulak meg félve 
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DILID AL

Édesapám kérem a korcsolyám 
megnyitották tegnap az uszodát

Édesapám kérem a focit 
szánkázni viszem a kis Rozit

Édesapám kérem az oldalfegyverem 
méhek fosztogatnak ott kinn a kerteken

Édesapám kérem az ünneplő ruhám 
át akarom úszni azt a széles Dunát

Édesapám nini itt a tavasz
a háztetőnk azért olyan havas

Édesapám én olyan beteg vagyok 
ha ágyba fekszem rögtön náthát kapok
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ÖT TÖRÖTT TÖKÖT

1.
öt
tö
rött
tö
köt
kö
tök 
nyakadba

2.
öt
tö
rött
tö
köt
lö
kök
eléd
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KÉT CSŐSZ FŐZ 

két
ősz
bősz
hős
csősz
főz
1. mákos rákot
2.
3.
4.
5-
6.
7.
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TESSÉK ENGEM MEGDICSÉRNI

Ha én pénzt jövök kérni 
tessék engem megdicsérni

Ha nekem az orrom vérzik 
tessék engem megdicsérni

Ha a meggyfáról leesek értik 
tessék engem megdicsérni

Ha a kútba akarok nézni
tessék engem megdicsérni

Ha a padláson akarok élni 
tessék engem megdicsérni

Ha nem jövök haza délig 
tessék engem megdicsérni

Ha a verset nem mondom végig
tessék engem megdicsérni
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A HÁJDALNOK DALA

Nem ázok 
nem fázok 
fazékban 
halászok

Nem élek 
ha félek 
tőletek 
lepények

Ha sütök 
ha főzök 
utána 
ledőlök

így alszom 
úgy alszom 
növesztem
a bajszom
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A ZONGORABAJNOK

Azért van nekem két erős karom 
a billentyűkkel ne legyen bajom

Egymillió van belőlük 
mégsem ijedek meg tőlük

Ügy vágom kupán azt a fekete deszt 
mint ellenfelét a bokszbajnok Benes

Ha mégse mászik a C-dur akolba 
a lábpedállal megyek neki nyomban

Táncoltatom órák hosszat magában 
pilléd  jen el mint bolha a gatyában
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NÉHA ÍGY NÉHA ÜGY

Néha lovon vágtatok ki 
a zöld tábla elé 
s míg krétakardommal 
a számokat aprítom 
lovam a naplóban legelész

Néha autóba vágom magam 
dudálva veszem a kanyart 
a tábla előtt fékezek 
az idén is ugyanott 
ahol tavaly

Néha meg akkora a tudásom 
magamat nyakig magamba ásom 
némán lapítok hajam alatt 
amikor felszólítanak
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BIZONYÍTVÁNYOM

Bizonyítványom 
nem kitűnő.
Inkább feltűnő.
(De ez köztünk maradjon.)
Mivel tehát tényleg 
feltűnő, 
most eltűnőben vagyok.

Megyek a letűnő 
nap után, 
feltűnően, 
árkon-bokron át.
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AZÉRT

Azért ugrottam én most 
ilyen szép fejest 
mert délben megettem 
egy egész tányér levest

Azért ugrottam én most 
ilyen ócska hasast 
mert a parton 
a Csíkos Maja szalad
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MILYEN SZÉLES ITT A FOLYÓ

Milyen széles itt a folyó 
benne úszik két szőrgolyó 
bokorba rejtve ruhájuk 
feneket nem ér a lábuk

Csapkod ám a két karmester 
Karayan se tudná szebben 
ti néma vízi zenészek 
hangoljatok a fenéken

Vízben nem lehet megázni 
s valahogy könnyebb bokázni 
micsoda két bamba alak 
nem látják a hídlábakat

Forogjunk ez itt a törvény 
szól most a legvénebb örvény 
ekkor ér oda a ladik 
megmenteni a két palit
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A FOLYÓRA VADÁSZTAM

A folyóra vadásztam 
tegnap a Dunában 
csak úgy félmeztelen 
enyhén lilára váltan 
zavartam a nedves vadat 
a mérsékelten jéghideg 
ráncos víz alatt 
utol is értem szépen 
de fejemen éppen 
nem volt kalap 
hogy leborítsam 
a sovány szürke olajos 
felettébb veszélyes pasast
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SZERETEM A GOMBOSTŰKET

Szeretem a gombostűket. 
Tűpárnákon csücsülnek. 
Hegyes kis tüdejükben 
ezüstszálak zizegnek 
amikor lélegzenek.

Szeretem a gombostűket. 
Nem csobban a bársony 
mikor belévetődnek 
sűrű, vörös színébe 
villogó jókedvükben.

Szeretem a gombostűket. 
Mikor elgörbülnek a tűzben. 
Ha megfogod, az izzó fémkukac, 
bőrödre éget egy ugyanolyat, 
örök emlékbe.
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MONDOM ÉN TEGNAP A TAMÁSZNAK

Mondom én tegnap a Tamásznak 
öntszünk tiszta vizet 
a pohárba 
a lányok csak ülnek 
a csecsemők másznak 
olyan tej szaga van 
ennek a lakásznak 
azért jöttem igaz 
mert tudtam itt lesz 
a Szári 
de tán csak nem fogok itt 
estéiig babázni 
sz minek a hajában 
az a pirosz maszni 
látom már hogy örökre 
ott fogom hagyni 
hogy őszinte legyek 
nincs itt maradászom 
egy házzal arrébb viszem 
a maxi kabátom
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KÉPZELJÉTEK

Képzeljétek mi történt velem 
egész éjjel csukva volt a szemem 
úgy aludtam

Képzeljétek mi történt nálunk 
kiürült a levesestálunk 
ebéd közben

Képzeljétek micsoda szerencse 
légy repült tegnap a kezemre 
jókora bögöly

Képzeljétek milyen erős vagyok 
betörtem egy hatalmas ablakot 
kaviccsal

Képzelj eték tavaly mit csináltam 
sötét este megmostam a lábam 
szappannal
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EGY VILÁGUTAZÓ NAPLÓJÁBÓL

1.

Afrika. Körteízű kontinens.
A Szahara tövisét keresem.
Egy éve már.
Igen ritka és értékes növény.
(latin neve: Juju Szúris) 
főleg a hegye.
;Me-me-megtaláltam.
Segítség!

2.

Dél-Amerika. A táj 
ecetes.
Tegnap megettem 
az utolsó dióstorta 
szeletet. Dzsungel.
Hason csúszva aludtam 
egész héten.
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a búsböglyök miatt. 
Rajokban támadnak. 
Összemartak.
Olyan vagyok, 
mint egy ribizkebokor: 
zöld és vörös bogyós. 
Kezdődik a dáridó!
Segítség! Nyakamon 
a búsbögöly invázió!

3.

Ázsia.
Elveszve a rizsarengetegben. 
Rizsa veszély!
Szúrós rizsa veszély!

Elvesztem ha 
most rám dől 
ez a rizsafa!
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SOS!

íme a végrendeletem 
ötven üvegklikkerem 
(szerettem őket nagyon) 
a városi múzeumra hagyom 
coltomat
tár nélkül is megér 
egynéhány százast 
nem bánom 
örökölje az állam 
a hülznik
szám szerint hetven darab 
ott vannak a párnám alatt 
La j csira maradjanak 
mivel nem tud 
olvasni írni szorozni 
tanuljon meg 
hülznit szidolozni 
hetente kétszer 
mint a rézkilincseket 
dörzsölje át éjjel 
rongyocskával
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e drága-sárga kincseket 
legyen a család 
hülznifelelőse 
dolgozzon
meg kell benne bízni 
könnyű a gyerekágyban hízni 
(nincs nálam most sajnos 
egy vacak kő sem 
hogy a rizsakirályt 
a hátára döntsem) 
írom hát tovább 
a végrendeletem 
kemény rizsamagon 
nyugtatva a fejem 
iskolatáskámból
mind a rézdrótokat 
a banán- és egyéb 
fontos csavarokat 
most látom csak 
gazdag voltam nagyon 
Túrú Jancsira hagyom 
budlibicskám is legyen az övé 
hadd kerüljön végre már 
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tekintélyben 
a limáni srácok fölé 
íme részemről még egy 
hatalmas áldozat 
árverésre bocsátom 
az> összes gyufásdobozokat 
a szalvétáktól már régebben 
elment a kedvem 
maradjanak hát Döncinél 
kinn a Heréskertben 
hűen szolgáltál 
te Strudli Jani 
téged illetnek 
antik kerékpárom 
büszke romjai 
téged meg Kondor Géza 
mikor nem nézel hátra 
üssön a Böndör kovács hátba 
könyveim ha lettek volna 
rád hagynám valamennyit 
Borcsa 
szavakkal számokkal 
hadilábon álltam
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s ez érthető is
hiszen a világot jártam 
írom mindezt
egy rizsafa alatt 
orromon zöld rizsalégy 
szalad
s nem bírom elhessegetni 
egyik kezemben toll 
a másikban rizsavekni 
se látok se hallok 
turbékolok magamban 
mint levesben a galambok 
pumpámról
jnajdnem megfeledkeztem 
utam előtt
gondosan szétszedtem 
tehát
a pumpa alkatrészeit
a tésztaszaggatókat
az itatóshengert
a sőréteket
a kalapácsom és a horgokat 
rézcsatos nadrágszíjamat
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adjátok postára 
hogy váltságdíj fejében 
odaadhassam a rizsakirálynak

ezzel zárom is végrendeletem 
arra sincs erőm
hogy aláírjam a nevem

4.

Európa. Újvidék.
Újra itthon.
Az ágyamban 
egy rozsdás körzőt 
és egy jajkefét 
akarom mondani 
hajkefét 
találtam
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