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Házimozi

Kérdem én, ki jár ma már moziba,
Hogy akkora arcokat lásson, mint egy házfal,
Mint egy óriásplakát, hogy eltörpüljön 
Mellettük, mint a liliputiak Gulliver
Mellett vagy a brobdingnagiak mellett Gulliver,
Mind a két folytatást olvastam, sôt, az összes
Többit a kitalált országokkal, de az is lehet,
Hogy a mi országunk a kitalált, csak
Nem tudunk róla, ahogy a liliputiak
És a brobdingnagiak, a minik és a hatalmasok
Sem tudták, hogy ki vannak találva,
Sôt, pontosan hogy azt hitték, az összes
Többi mindenség mind kitalációk,
Csak éppen pont ôk valóságosak. 
Különben nem akarlak kiábrándítani,
De a filmek is csupa kitaláció, mégis
Megkajálja mindenki, pontosan tudják,
Milyen márkájú alsónadrág van 
A George Clooney-n és milyen arcvizet
Használ borotválkozáshoz, mégis elhiszik,
Hogy középkori lovag, hogy utazó hivatalnok,
Hogy sármos parkett-táncos. 
Mindenkinek saját gigászi házimozit
Követelünk, akkora George Clooney-t, 
Mint egy ház és akkora Sandra Bullockot,
Mint egy tömbház, bújócskázni lehessen
Ki és be az orrlyukaikon meg a fehér csempe
Foguk közt, ugrándozva a nyelvükön,
Mint egy varacskos ugrálóházban, 
És egyre beljebb merészkedve 
Hallójáratuk szôrlabirintusában,
Hiszen ezek óriások, óriási dolog
A mozi, mi meg csupa apróságok,
Aprólékok a levesben, de mi adjuk 
Össze a pénzt az óriásoknak 
Mozijegybôl meg DVD-bôl,
Hogy legyen mit a levesbe aprítaniuk,
Hogy még sokáig magasodhassanak 
Fölénk, még sokáig törpülhessünk 
El mellettük.
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Szeletelt ember

A szeletelt ember nagyon praktikus,
Egészen kicsi helyen elfér, ha szeleteit
Gondosan és gyûrôdésmentesen 
Egymásra hajtjuk.
Egy pontosan szeletnyi méretû polc
Például kiválóan alkalmasnak
Mondható tárolására.
A szeletelt ember mosható,
Porolható és szükség esetén
Szeleteibôl hézagmentesen 
Összeállítható. 
A szeletelt ember rokonai sok tekintetben
A legó és a puzzle, de távoli atyafiságban
Áll a legyezôfélékkel is, segítségével
Különbözô szeleket csaphatunk
Különféle személyeknek.
Asszonyszemélyek igencsak kedvelik,
Ha szeletelt emberrel csapjuk nekik
A szelet.
A szeletelt ember szabadon öltöztethetô
Különféle szeletelt hacukákba,
Úgymint zsinóros-prémes mentébe, csizmába,
Továbbá egyszerû mezôgazdasági 
Viseletbe, netán utcai ruhába, esetleg
Sportöltözetbe, vasár- és ünnepnapokon
Elegáns öltönyökbe.
A szeletelt ember látását szemüveg,
No meg a tágas szemhatár javítja,
Azok a végtelenbe nyúló barázdák,
Melyekrôl Petôfi is annyit énekelt
A maga romantikus egyszerûségében.
Ha önnek még nincs otthon szeletelt
Embere, most vegye meg 
Három az egyben 
Komplett csomagunkat.
Szeletelt ember – a jövô játékszere!
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