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A jó költemény zagyva, 
nem üt szöget az agyba, 
és nem szül gondot, fejtörést. 
Ha irodalmi hasmenést 
okozna, amíg olvasod 
két kupica lesz orvosod. 
Az élet nem is szomorú, 
a költő fején koszorú, 
ha ecetes minden sora, 
kis szódaporral iható 
a remekműnek szánt bora. 
 

A stílus rég nem rokokó, 
az nem eszme, amit Kokó, 
a papagály recsegve mond, 
ki nem hiszi, az a bolond. 
Ha nem érted, a te bajod, 
szájtátva jobb, ha ráhagyod, 
itt rím és költő paroláz, 
hát gyönyörű, vagy mi a frász! 
 

Nem veszi be a jó gyomor, 
mi sótlan koszt, megunt nyomor, 
ki díva volt, az ma már szajha, 
légy trágár, mint egy kocsis ajka, 
s leszel igazi posztmodern, 
oly ízes, mint a jó Sauternes 
és mi kell még, no lám, mi más, 
hogy oké és kész az imázs. 
 

A fésült sor oly régies, 
mint redingoteba bújt nemes, 
szerelmet zengő Valentin, 
s a haján csilló brillantin. 
Nem népdalolunk, nem bizony, 
a mai fülnek ez iszony, 
nem szépelgünk, ez nem divat, 
ha múzsád ágyához hívat.   
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A hóemberA hóemberA hóemberA hóember    
 

Óvodás 
játszótársam azt mondta 

nekem, hogy kettőnk közül 
én legyek a nagy fehér hóember — 
Örültem kis barátom ötletének, 

mert tényleg olyan jópofa a hóember 
sárgarépaorrával, gesztenyeszemével, 

szürke kőgombjaival, 
a lyukas, 

kikopott zománclábassal a fején, 
a kezét helyettesítő, kopottsárga 

megviselt seprűvel, de én bevallom, 
mindig féltem hóember lenni. Egyszer 

az óvodából jövet erőt vettem magamon, 
és elmondtam kis pajtásomnak, 
hogy én azért nem szeretnék 

hóember lenni, 
mert tavasszal, ha elolvadok, sárgarépa- 

orromat megeszik az éhes madarak, gesztenye- 
szemem legurul valamerre a lejtőn, kőgombjaim 
elkeverednek a többi kaviccsal, a lyukas lábasban 

pedig paradicsompalántákat fog termeszteni a szomszéd 
néni, a seprű nyelén egy ismeretlen udvaron kúszónövény 

kapaszkodik majd fölfelé. A barátom erre azt felelte: 
Na jó, akkor ő lesz a hóember, de tavasszal, amikor nagy 
fehér teste elolvad, én próbáljam megmenteni a kellékeit. 

    
Téli hullámokTéli hullámokTéli hullámokTéli hullámok    

 
A parton áll 
a faoszlopokra épített, 
korhadt kifutó. 
Nyáron ezen futok végig, 


