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Feljegyzésaz ötvenes évekrol
Több a panasz errefelé, barátom, mint mondjuk egy szerdán
a paprikáskrumpli valamennyi listában kijelölt háztartásban.
De legalább eggyel több a lehetoség elkapni egy ki tudja honnan
alácsüngo gyulai kolbászt, s megkapaszkodva benne lódulni
tájak és tetok fölött, át egyenest a Kölni Dóm tetejére,
s transzponálni jajongást holmi derusebb belcantoba.
"Akkorát szippantottam a Dóm tetején az itteni levegobol
- hazudta a tatus -, hogy odalent fölpattant az autók teknofedele isl
Sot a Herrek és a Gnedige Frauk belso zsebébol a tárca és ridikül
mind kiröpült ide, föl a kezembe - benne temérdek DM,
csak úgy libegett a márka, a csekkfüzet, gyönyöru galambokl"
Van ido mostanság írni haza a kiskolbászú palimadaraknak
- túrnak-júrnak, elemésztik a túrót-fúrót, aki meg oket
nyomorítja, de az agyukba beleszívódott a Joszifiánus
Rettegteto-Muvek - a RETTMU - a "kipúcsaja-magúcsaja" panaceája,
ragtapasszal rögzül a homlokukon -, kocsmai verekedoknek,
sérült ökölvívóknak nézheted oket: imádják a dumákat,
s hogy jövokbe vetett bizodalmat recseg a trombitaszólól
Csapatukban akad két nagyfülu, aki kék overallról álmod,
keble alatt recsego rádió: "John Brown body lies..." vagy rockos
fUtteres görl rikoltoz, s másik fülükben brummogása a Volga motornak.
Valami Stotckhausennek volt ez az effekt a kedvére való. Sotl
"Éljen a RETTMU" - Végre agyukban terjeng.a Szép Fekete $.zabadság,
mega készség- ó gyönyörumúlt idlík ""- fölmász,,;odo,
a Mama vagy a Grószmutttrpadlál/lf'a, tie szép i,t v9lt ki#corékolnl
szénapadlás létráján pisz(olyosan, háttérben /u:lQiéka}Qto.varisnak.
Túl sokat is mondhatnék a Kölni /)óIn/~tején#hego Tatusokról,
barátom, s hogy szabályos ktJpony,*"án falW jaligverodi!tt a kopasz fej.
(ma is verodik, zanz.ásítva öregt!sszkleróziS'.tiplex óvja).
Én bizony konfiskáltam a matézissel képletek alá búVtiiirge,
nem volt RETTMU tapaszom, kitagadták azagyatnbó/,
és nem gurult a kopasz a kopollytjmbán -'- jfJa ~zerf1~se,
a hülye gyanúsítás is, hogy ftiac,/tJIitDel!ivelatalálkam,<;ic,
hogy az Il Principe, s "a divideetiiJlpirt:('tJemiszqzat.
(ha van egyáltalán elemi szózat)- Av,!s1épjfJjongáj
Kölni Dóm tetején, szippantott DM, tárciH'ÍdiklJl.
mamák padlása, két/üluek John Brownja.
végtelenített kolbász, mint lehetoség. Maradok
Chauchy konvergencia kritériuma és verssor
"versben bujdosó haramia" - ha még adatik élnem.
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Találós mese meséloknek
Hol volt a mese eleje
ha már itt a vége?
De sejtjük-e, a mesélo
vajon mesét mesél-e?

Farkas-fog csattogtatta
Piroska s Hófehérke,
elevenen vagy holtan
vajon mesét mesél-e?

Hol volt a Farkas eleje,
ha volt csak Hófehérke?
Sejtjük-e a mesélo
versnyi mesét mesél-e?

Hol volt Piroska feneke,
kerekded Hófehérke?
megmarcangoltan hol van?
Farkas mellényzsebében?

Ha itt van már a "vége van",
a vége éppen hol van?
De sejtjük~e a mesélo
elevenen vagy holtan

Hol volt a Farkas eleje?
mellényzsebe? mesében?
Piroska, o meséigetett
mesét másik mesében?

Másik mesében Farkas úr
saját mel/ényzsebében?
Maradt Piroska, Hófehérke?
Egy vers vajon mesél-e,
ha nincs eleje csak vége?
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