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Ha panaszt tesznek sok förtelmes bajról, 
kirúgja őket, vagy szívébe markol

a sirám,
érzékeny Ománi Imám?

Eszménye Trockij vagy Tito vagy Hruscsov?
Szódával issza a bort meg a mustot

vagy simán, 
az Ománi Imám?

Megöli, akit utál, alattomba,
és mi a fegyvere, hurok vagy bomba,

vagy cián?
Kegyetlen Ománi Imám!

Szokta-e lopva dézsmálni a másét, 
s miért? Mi ez nála, kegyetlen játék

vagy sigán?
Ejnye, te Ománi Imám!

Hol van egy ember, ki megmondja, mi fán
terem  az Ománi Imám?

1958. április. (RézÁdám hagyatékából.)
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Ágyúval verébre lövünk, 
a csúzlit a galamboknak tartogatjuk.
A céllövöldéi hurkapálcának békét hagyunk, 
félő, hogy úgysem tudnánk 
benne kárt tenni, ha befizetnénk rá, 
akkor meg minek?
Az éveknek, akiknek (mikróban melegített 
kép; a mindig-ffiss-házikoszt kényeztetettjei 
ne vesztegessenek egy pillantást se rá) tolvajzsákjában ott 
íiülled, m ár nem is kapálózva, gyermekkorunk, 
az éveknek tehát az a (csehszlovák?) töltőceruza-köpőcső 
dukál, melyet zsáktöltő kapkodtukban ők 
ejtettek el. (Rizst csenni a saját spájzunkból 
felnőttfejjel! Hogy ez lenne a fuzfasíp-visszatérítő 
életelixír! ginzenggyökér-kivonat és ma-
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jomhere-implantáció + Laboratoires Garnier zum Trutz!? 
Szép, szép!)
És lőni kell persze a konkurenciára {fókavadászatkor 
[részvényjegyzés, tepsitunkolás meg hát a 
sikamlósabb dolgok] a m indenkori többiek), 
ami kis tételben Magnummal elegáns; ha 
felgyűlnek a penzumok, alighanem (stiláris axióma:
Nem robbantgatunk!) amerikai 
tengerészgyalogos-ismétlőfegyverrel, 
de ne csüggedjen az se, ki ma még 
nem engedhet meg magának fényűzőbbet egy 
negyedkézből való Kalasnyikovnál.
S a halálra mivel? -  Na mégis, mivel?!? Cse
resznyemaggal, természetesen; 
csakis cseresznyemaggal.
-  Lehet előre rettegni tőle, de ha pánikolunk, ha nem,
úgyis eljön az idő, amikor
csakis magozott befőttet lehet majd kapni.
(Q. E. D.)
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Mivelhogy ember volt 
s otthona nem éden, 
párját ritkította 
a maga nemében.

PIPACS

Anya, kit a papa csal, 
a konyhában pepecsel, 
ablakában pipacs áll: 
hej, ha tudna pipacsul, 
kapna az a picsa-Pál 
a fejére papuccsal!


