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Gulyás József

(a fejszárító húsz garasba kerül)
a fejszárító húsz garasba kerül
f�szezonban minden olcsóbb
és megtalálható
a kávéscsészét�l a holdtöltéig
minden megtalálható
a tavasz az épület a vasaló
tavasz a központokban
hát mi a titka Dezs�?
vannak-e idejétmúlt fejszorítók?
egy szón múlik
és indul a f�rész átüt� er�vel
mi történt a Sárga Házban?
következ� számunkban közöljük
már ezzel nyerhetünk
sorozatos csonkítás fönt és alant
azt mondja
ilyesmiért minden pillanatban
vagy végezze saját kez�leg
WD – a WD megvédé
a korpásodástól a vasat
a vasat védi
a szívet tépi
pontosan terv szerint
megjelent a pályázat füst és tolongás
mit kellett volna tenni
mit kellett volna tenni
mit kellett volna nem tenni Herceg?
nem kis szó
100 éve a humánum szolgálatában
ministrál administrál
magas árvizek és víz árak idején
éjül� kulturális kapcsolatok
zöld terv zöld terv
a nemzetiség: a vidám albérl�
mennyivel drágul

a rizs
a zsír?

hótakaró alatt pihen a háború
és udvarban a jelent�s devizabevétel
gyér élelmiszerekb�l
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gyér gyár a fejl�dés
a járható utak valóban hiánycikk
beáll a jég olvad a hideg
kiáll a beolvadt jéghideg tömeg
ki kapta az els� díjat
a jelent�s devizát élelmiszerekb�l?
két szóval de kifulladásig
megelégedésben nincs hiány
gyermekbank Fabatkán
a gyermekbankokba már
korán reggel besüt a nap
kellemes és szórakoztató
a gyermekbankokban reggel 7-t�l
este 7-ig süt a nap
de kint vár a rébusz a kockatalány
a múlt heti kakukktojás
majd: szellem pénz m�fogsor
vár a nagy kiárusítás a Társadalmi sugárúton
20%-kal csökken a felár
pompás elmúlás
az autóúti mészárszékeken
autós mészárosok
sitty-sutty: Darwin kaszál
Készruha sugárút
ismert termel�k és kozmetikusok
mi vár?
ötven kilométeres kereskedelmi ár
25 leped� hirdetés
ki ír ki be és ki hirdet
n�i és férfi gépkocsikat
gépkocsiülés-huzatot
és kötvényre vásárolt lépcs�házakat
gyermekírha-bundákat?
minden típusban fekete-fehér
belföld kötvényre
külföld belföldre
belföld külföldre
felföld alföldre
csatorálunk ki-be
kétkezi munkások eladók
els�sorban minálunk
kikövezett vándorút
és gyermekfilm világkupa
múzeum minden este minden múzeum
trófea cinkvajsz szarvasb�r

szar
vas
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b�r
óvodások m�fogsora
m�sorfog b�rszarvas mulzeum
dicsérdista és lámpavirág
kis köször�sök tojásai a kártyalapokban
kis köször�sök jönnek
(nem izzadnak éjszaka)
cs�st�l kis köször�sök jönnek
özönlenek a Síkra
(megpakolva: kutyaszög és mirha)
kezükben orrpiszkavas
orrukban kezük kezükben orruk
kis köször�sök hullnak az égb�l
új vidéki csodák
Lea Lea kalappal
új vidéki csodák jönnek
és új vidékek
gógusképzés resetek az ultban
Lea le a kalappal
le-föl a kalappal
mi folyik itt tisztességharácsolás?
Sibel kilépni az álmokból
te gy�zelmek elveszett üldözöttje
a hámból a felhámból
a borító a kötés elrongyolódik
ki szereti az öngyilkos költ�ket?
az mosolyogjon féllábon
íme a fekete harmonikás
ki szereti a költ�ket
kötélen a mennybe elszállni
lógva integetni valakinek
aki nincs sehol
mert nem is volt ó minek?
nem látni a disznókat
ki ébreszti fel nem világos
a dohos szépség?
az elveszett ember gy�zelmei
s miféle alkonyatban?
most már tudom hol vannak a disznók
mikor a költ�
kócmadzagon száll le az alvilágba
egyik szónokol nagy tekintély
a másik világít komoly szakember
ki engedte meg teneked
Vékony Sirató az elveszett gy�zelmeket?
hogy lelépj
itthagyva a viselt borítót
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hogy megfejtsd a rejtvényt
a törvényt

ezt a kötvényt
a vízszintes följegyzéseket
a szivárványt?
legyen miként akartad
a sebe nagyon szép Geodéta úr
szebb sebet sose láttam
nem lehet de minek is lenne
ennél szebb seb a világon
a tyúkszem� földön Geodéta úr!
fölemeled a kezed
hát így múlik el minden
láz és fájdalom
csillapító nélkül kopogva
a hajszín és társai
nem érdekli a szocialista tálköltészet
a kínai hagyomány
a nyugdíjas Hajó
semmi sem érdekli
hogy kevesebb  a bor

a bor
ó bor

ó és új bor
ó és új borzalom
ó és új borzalmak
semmi sem érdekli
a nemzetiség: a vidám albérl�
a téli nyaralás
a faf�iskola
a községi bíróság új elnöke
a faf�
hogy kapod-e a segélyt
a világítás falun
semmi sem érdekli
hogy elfelejtettük megünnepelni
(ez nagy ünnep volt!)
kapod-e a tisztességgy�jt�k névsorát
biztosítsa házát otthonát!
egy biztos:
nem könny� selejtet gyártani
más tollával  kaszálni

kiszállni
beszállni

és kijózanodni berúgás el�tt
gyalog
és nehéz elveszteni a lakásbejelent�t
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a kulcsot
zsebb�l kiejteni meztelen
az ajánlatok a döntés
mert nincs fontosabb feladatunk
hinni kell hinni lehet
30 éves az Agyar Szósz
a lapítás nálunk családtag
a Meteor becsap
így érdemes mert másképp nem lehet
tipeg� tarka világ
nehéz de dics� eszem-iszom
így gazdagodunk
és minden meg lesz magyarázva
a hiányzó fürd�szoba
a n� a Corelli-hangverseny
az árvizek a víz árak
a délibáb-gyártó vállalat
a nemzetiség: a vidám sajtbérl�
a vérellátó központ hírei ezek
késnek a külföldi vendégek
késik a szüret
az elképzelés nem sújtott le
se föl se le
a látóközpont hírei ezek
nem tudni: a világosság
hányadik létrafogán állva
jogi ácsok ítél�székelés
vagyis hájápolás cip�árverés
rosszul fizetett kárhozat
egy takaros lángelme milyen veszélyes
nem t�ri a motorosokat

sok a kanyar
az általánosítást
az új s a még régebbi játékokat
spóroljunk
tartsuk takarékon a lángot
az elmét a lángelmét
ezt az egyre lobogó drága kelmét
kevés a víz? tévedés!
csinos korunk betegségei
a boldogság a megvetés
hát melyiket öntözzük vesztett nagyság?



OLY TÁVOL ÉS OLY KÖZEL

113113

(a múltra épül� jelen)
a múltra épül� jelen
a jelenre épül� jöv� egyre aggat
jó-e s ha igen mért nem?
ki választotta itt
sok rossz közül a legrosszabbat?
(sajnos ezekr�l ma még
korai volna múlt id�ben beszélni)
tervek! legfontosabb: a forrás
a küszöb az otthon a család

a romlás
az üszög
a fondor
a csalás

m�es� sugárút ifjúság
tervek a lakosság szolgálatában
ó a lakosság
ó a lakosság
óh alakosság
egykett�: fogjunk hozzá Rózumber!
legyen tavasz
fogjunk hozzá
jöjjön ha j�
jöjjön ha jó
a mára s a múltra épít� – jöv�
(e bánatos hajó)
err�l és erre szavaz

az elnök
az ülnök
az ölnök
az álnok

keresztülviszik ezek attól félek
néha már attól fázok


