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Marsall László

Egy Lakótelepbe falazott 
költőre
Költő.

Köll tő?
vagy csak a szár,
a nadrágszár,
rája gomb is?
Kell-e lomb is?
Köll-e bodor
virág-fodor,
fakorona?
Akarod a
kék eget?
te goromba
élemedett
vén korodban
süttetni a feneked?

Röpke Idillium
Sárkány-szikra,
mint a fehér
holló – ritka,
fésülködéskor
ha pattan
cigánylányos
borz-haj alól,
szem-csippentés
mikro-kés és
ágyú-lövés
férfi-ágyék
izzik-füstöl
Ó-évestül Új-évestül.
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Ha látomás
volna, lenne
tükörcserép
kis keretben.
Riccs-reccs-keret
szertereped
langyos eső-
zésben fered.
Sárkány-szikra
havas kertben
fekszel - rizsma,
hótt papíros,
csak a szemed
sírós-piros.

Rosszacska félreértés
Szabolcska Mihály epigonja

Ni! Mit csinál az asszonnyal!
Hátradönti, kontyát szétzilálja.
Asszony torpan, arca veresedik,
tegnapelőtt is fölpofozta.
Asszony szeméből dől a könny!
Isten rogyassza rá egét
a kurafi gazemberre!
Tüstént megagyabugyálom!
Kontyát az asszony hátrasimítja,
törli a könnyét kezefejével.
Sóhajt az asszony.
Végre elállt a szél.

Merevített pillanat
Esernyő terpesztő bordaívről
a letört fém-darabka visszalő
Napsugarat, vonásnyi izinket.
Ennyi jutott a fürkésző Szemnek.
Ember-fia, a kilenc-unokás
búcsúztatója volt a távoli
elhalódó kutyaugatás.
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Egy Erdőkerülő dilettáns 
szerelmes verse
Én úgy szeretnék EU-konform lenni,
Mert olyankor nem fáj semmi.
Én úgy szeretem a Boldogságot,
mint kakas a bodza-ágot.

Én úgy szeretnék pici fecske lenni,
és a válladon a füledbe csicseregni.
Ha vállamra hajtod majd a fejed,
csókdosnám a kék-szemhéjas szemed.

Most érzem, a szájad kerül sorra,
belebújunk egy kicsike bokorba.
Első kislányunk neve – Borbála.
Pólyája olyan lesz, mint puha gyapot-bála.

Örök szerelemben élni veled vágyom.
Bár az ÁFÁMAT emelkedni látom.
Pár lépés csak addig a tölgyfáig.
Ugye ott is szeretsz majd édes madárom.

A nevünk kezdőbetűit majd belevéssük.
Csak a Házasságkötő Termet el ne késsük.
Levetjük majd a ruhánkat szépen
és pirulunk szerelmi együttlétben.

Kufár-számítás
Négyötödnyi piskóta
belepottyant a tóba.
Ki megleli, az fizeti.
Boszorkáné adja-veszi,
Euróért, az Ő jussa:
nulla egész nyolc tized.
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Rigmus Kosztolányi Dezső 
emlékére
Kosztolányi este
Magát félbenyeste,
Így került a bestye
Esti Kornél Pestre.

Kopott rímmel az elején 
indul Kassák Lajos
Az az Igazság,
hogy idejön Kassák
az ablakon át
tövises gránát
– Nahát! Nahát! –
berobban üvegestül
úriszobába
bakunyini bomba,
a kávézó Szalonba,
tíz visszeres
kaláberes belepistul –
zuhan tíz oldal avas-szalonna.

Egy kisnemes úrfi versezete 
a zsandáros RuzsaSándoros 
időkből
Ha már sántikálok
Miben sántikáljak?
Útszélén grasszáljak,
tőrrel „útonálljak”,
Rabnak bécelláznak,
álkulcs-cizelláljak?
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Vasban sántikálok,
hanyatt fekve-állok,
lesem a Najádok,
nőnemű lakájok,
hozván diót-mákot,
altatódalt-álmot,
Vízitündér lányok
csecsén szopinkálok,
hóttig-holtomiglan
csak elszunyókálok.




