
918

a beton fagyott iszap
a hosszabbításban
egy havertól inni kap

„ez van apám 
s még ez is b*szottul inog
így élünk mi
belvárosi beduinok”

s z á l i n g e r  b a l á z s

Kereszténydemokrácia

8-kor ér haza Kereszténydemokrácia,
21. századi díszeit ledobja,
Sóhajt,

A tükör elé áll,
Fáradt,
Kegyenccsontjánál kipirosodott.

Fiatalon a kereszténység voltam,
Fiatalon a demokrácia voltam,
A két legszebb szó voltam a világon,

S a harmadik legszebb,
A jog
Társasági ringyót csinált belőlem.

8-kor ér haza Kereszténydemokrácia,
Tévedésben, koraestetudattal.
Mintha csak egy magas,

Megroggyant nő lenne a pultnál,
Aki mert prűd, nem nyúl az italhoz,
De el se lép, mert ott még megdicsérik,
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Aki nem ismer férfit,
Csak fajankókat ismer, hobbivadászokat ismer,
És nem tudja, amit tud a Jóisten,

Hogy lehetne hinni még – – – 
Hogy bőven volna még mit – – –
Hogy este 8 van, de a kereszténységnek

Még mindig csak elején vagyunk.

A megszólítatlan 
dűlőnévállomány 

A megszólítatlan dűlőnévállomány 
Feltorlódik a nyelv kapuinál,
És megkérdezi, szabad-e locsolni.

A vérfolt helyén elásott harang
Örökre ott marad, ha a felszínen
Bimm-bamm, többé nincs, ami jelöli.

Öregapád éjjeliőr volt, a róka
Megharapta, és bimm-bamm,
Ki tudja már ennek is a helyét.

A nem használt dűlőnévállományt
Megvizsgálni, meghamisítani,
Kőbe vésni, betakargatni jól,

S leengedni egy halott horgásztóba.
Ne hirdesse, hogy a nyelvalapú
Tájfestéket kioldja az idő.

Ne kérdezgesse folyton:
A mostani helyett
Kap-e új gazdát, nyelvi ligetet?
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Ötirónia

Meddő aranybánya, a férfi
Hiába ás, a tárna mellett nő áll, 
Bibliából hiába olvas.

Ötirónia polgárai értik,
Talán csak épp nem hiszik el a viccet,
S azt gondolják, hogy itt a fájdalomnak
Nincs ízlése, tehát ripacskodik.

A buszbaleset emlékműve
A fejlődés fölött összehajol
A kipusztult falvak emlékművével, taps.

Michael Phelps sportoló leül
Kártyázni a halállal, s biztos, ami biztos:
Az asztal alá csúsztat egy uszodát.

Plébánia-felújítás
Nemlétező híveknek, munkaáhítat,
Fotóalbum a végórákról, mosoly.

Ötirónia földjén át vezet az út,
Ott, ahol nem tudnak nevetni,
Mert mindig csak védekeznek. Pedig
Kinevetni valamit: szeretet.

Bánatos Szűzmáriát kiteszik
A kapornaki kanyarba a sóskafélékhez,
S megkérdezik, mért olyan savanyú.


