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Bertók László

FIRKÁK A SZALMASZÁLRA
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Üveghegy

Mint mikor az üveghegy felrobban,
s minden szilánkja testedben, agyadban.

Vájkálnak benned

ujjal, tükörrel, katéterrel,
de azt egyik sem, amit érzel.

Fától az erdôt?

Aki millió esetet lát,
az látja-e az erdôtôl a fát?

Mi baja?

Koszorúerek? Meszes csigolya?
Ízületek? – Most akkor mi baja?

A lélek rebben

A lélek rebben, emelkedne,
s zuhan vissza menten a testbe.

Felesleg

Ami volt röptetô felesleg,
felkelésre, lefekvésre elmegy.

Gyógyszerek

Tágítók, serkentôk, nyugtatók,
s szégyen, de az is, hogy jajgatok.
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Nagyon fáj

Ha a kis bajoktól is nyafogtál,
ki hiszi el, hogy tényleg nagyon fáj?

Többet szexelj!

Ne orvosokhoz járj, hanem többet szexelj!
Pirít rám egy sápadt, sánta öregember.
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Neve nyugdíjas

Neve nyugdíjas, foglalkozása beteg,
ha nem tud szakmát váltani, belegebed.

Fájni fog

Mit ifjan a tested maga meggyógyított,
vénen se te, se más, s akkor is fájni fog.

Virtus

– Most katétereztek negyedszer.
– Engem már hatodszor, ne hencegj.

Éjszakás orvosnô

Altatót ad, s megtoldja, hogy „Hát
magát aztán jól megkínozták.” 

Melyik jobb?

– A szívgyógyszer tönkreteszi a gyomrod!
– Török esz meg? Német esz meg? Melyik jobb? 

Ami van

Hiába vitézkedsz a perc játékaiban,
ha nem találod ki, csak azt, ami van.
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Reggelre

Reggelre, mint a fölpumpált gumik,
feszessé dermednek az ujjaid.

Rajtad áll

Rajtad áll vagy bukik, hogy kitessék,
az öregség több mint a betegség.

Tanács

Fáj, leszakad a vállad, a nyakad?
Emeld magasra a homlokodat!

Tandori Dezsô

WEÖRES-KÖNYVJELZÔ, 
MÍG VAN MIT JELZÔ

Nincs mit jeleznem? 
Mit – senkinek sem? 
Ami érvényes? 
Ami csak kézhez, 
kinek eszéhez, 
kinek szivéhez?

De ez – Szép Ernô. 
Abszurdul megnô
megint a súlyom.
Már nem, hogy folyton 
gyötör, leadnám. 
Fenyegetôbbek, 
amik várnak rám.

Ha-mi méretnyi,
test-szív kilónyi,
bújni vagy menni:
nincs hogy kilógni.


