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Eszteró István

Paródiák
Anavi Ádám

Született Anavon mint Frucht alias Gyümölcs, így lett Anavi de genere Ádám 

a Paradisumból, melynek almafáit megkopasztván onnan ki�zetett. Verseinek 

fi lozofi kus sarokkövét a temesvári macskakövek közt találta éjjeli koncertezés 

közben. Gyanta Gyula álnéven � volt a prímás, a vonós és a gyantás.

F� m�vei mind f�k, ezért csak a kevésbé f�ket említjük, amelyekben ben-

ne van az ifjúi t�z, mint a Vének árulása1 c. drámája vagy a Kokott robot2 c. 

verseskötete. De b�séges nyálkiválasztást váltott ki Özv. Túróné a hegyen3 c. 

színm�ve is.
1 Öregek igazsága (1940), 2 Etika és kibernetika (1970), 3 Esztenák asszo-

nya (2000)

Gyanta Gyula névjegykártyája

Hanta Gyula az én becsületes
álnevem,
minden számom lendületes
szám legyen,
lendüljön ki t�le a lendkerék
azonnal
forgatva világnak tengelyét
haszonnal,
Velencét�l Bécsig Prága, Párizs
szopránra,
basszusra lejtsen, libegjen máris
szoknyája,
amíg akadna hat kontinensen
egy lélek,
ki Hanta Gyulát hallgat, szívesen
zenélek,
jókedvem hantája heged�
gyantája
örömünnepre, ha keser�,
hant rája,
a túlsó parton is, ha kikötök,
gyantás
húrokból ívelnek a délkörök,
pajtás.
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Ghianta Giulio Velencében

Che giornón ébredni, mi az ma,
amivel szervíroz Velence,
lehet hogy csavarja miazma
nózimat, ami nem szerencse,
eventualmente macskajaj,
macskafröccs gyógyír reggelente,
jó volna poco havacska, haj,
perché nem vagyogatsz velem te,
üstdobok közt enyém halánték
dübög, én Velence lelence,
dolce, a puszid ma ajándék,
ken�csös balzsamom lehetne,
macskazenét�l zúg agyvel�m,
itten mi koncsert estelente,
ezen a rugótlan hever�n
niente nem jut az eszembe,
pedig a gyantázott húrokon
húztam, hogy mi lenni nekem te,
amire régen a zsúrokon
ugrottál nyakamba nekem te,
ám tutti botfül� itt, süket,
saltare flakonok fejemre,
allora még jó, hogy nem üveg,
már holnap itt hagyok Velence,
mia Bella, leszel te szeretve.

Verset egy bagóért

Kiárusító Gyanta Gyula

Verseket vegyenek kérem,
bagóért, bagó az érem,
habár én nem is bagózom,
tisztul a verst�l az ózon,

csillagok gy�jtik a füstöt,
hadd legyen fejükön üstök,
megannyi verssor a pálya,
bagóért felülhetsz rája,

bagóért, bagó az érem
csillagok között a téren.
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Kányádi Sándor

Lóháton jött keletr�l a Napsugárral1. Egyik lovát farkasok tépték széjjel az erd�-

ben, a másikat Szalontán kötötték el, amikor Arany János kalapját próbálgatta. 

Ezután gyalog járta a vidéket bottal és furulyával. Egyik vidéken kutyába fojtot-

ták a szót, a másikon macskába. Ezt tette furulyaszóvá. A hálás indiánok szí-

vükbe fogadták színes tollú fejdísszel halmozva el. Az azték könyvhéten könyvei 

népszer�sége lepipálja a Winnetout és társait.

Köteteib�l: Sípoló varázspuskám,1 Megskalpolva,2 Egyik sz�ke, másik tar3

1 Farkas�z� furulya (1979), 2 Sörény és koponya (1989), 3 Felemás �szi 

versek (2002)

A költ� utcája

Ilyen utca nincsen másik,
a jó madár ide vágyik,
azért van a ház eresze,
hogy �tet odaeressze,

bár pár háza felemás,
fele ablak, fele ház,
ide tették a falát,
amoda az ablakát,

hogyha falas felét lakod,
nincsen rajta szem ablakod,
ha meg az ablakos felet,
a nyakadba es� csepeg,

mert fedele kerek ég,
felh� teszi cserepét,
jönnek, mennek a villámok,
ahogy a szénát villázod,

kerítésnek nincsen léce,
a lécnek meg kerítése,
kapu nincs a kerítésen,
mert nincs ottan kerítés sem,

1 Napsugár c. gyermeklap
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ám út helyén aranyból sár,
benne tocsogni bizony kár,
a jó madár fényes pózna
hegyén rögtön szóba hozza,

elcsicsergi, ide költ �,
mert csak itt van igaz költ�,
ki aranyat sárból szemel,
csak a vándormadár megy el.

Micsoda vidékek

Jártam sok vidéket, melyek végük járják,
utolsó kenethez búcsúszavam várják,
hej, hol kutyust, cicust fojtani, ez nem fair,
a vödörbe szoktak, a jóisten megver,
majd az állatvéd�k valamely ligája
rá fog mutatni, ez kinek a hibája,
s hogy a történelem iszákjából kilóg
a maradék lóláb, s alig nyom fél kilót,
elvarrni sem lehet, mint az asszonyráncot,
tiszta rím helyett sincs csak egy asszonáncod,
nehéz elmondani, mint a bécsieknek
elvtársi líránkat, mert ki érti ezt meg,
így is sokat mondtam, füle van a falnak,
útlevél-listáról tán még levakarnak,
pedig engem várnak: chanti, hanti, örmény,
miel�tt faházuk elnyeli az örvény,
ha udmurt n�vérem és fuldokló népe
kinyújtja kezét a hullámok fölébe,
begy�jtöm a kincset, hol a kevés sok is,
felh�k közt olvassa Budenz és Sajnovics,
talán éd’sapám is megbánja a pofot,
melyet osztogatni kisfiának szokott,
hátha csöpp falunkban még szobrom is állna,
melyre kutya, macska hálásan pisálna.
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Indián gyermek balladája

Hazajön a Nagy Folyóról
a rézb�r� kölyök vízzel,
kunyhók helyett a karóról
csak egy madár várja hírrel

meg a pörkölt hús csavaró
szaga, amit�l b�gni kell,
s négy lópata, még az a ló
tegnap hátán dobálta fel,

irgum-burgum, így a gyerek,
s tomahawkot fog, mint nagyok,
elégett félig a nyereg,
de én mégis rápattanok

összeterelni szellemet,
fejdíszt, lábdíszt, nyílvessz�ket,
háncsot, magot és levelet,
melyb�l minden újra n�het,

ki is virul a nagy vákuum
helyén a legdúsabb pláza,
kincset óvó rezervátum,
tarkállik arcának máza,

hamburgert nyel és trappistát,
kérdésekre nagyot ásít,
ne faggassák a turisták,
kérdezzék meg azt a bácsit,

ki holt vidék cs�sze, papja,
� csak szemléltet�eszköz,
az volt neki déd- s ükapja,
s valamikor az Etelköz.


