
Áldozatát mint üdv-alapítványt az egyházra bízta: 
vágni a vádláskényszer kötelét el, ahol lehet. 

Ki ülhet törvényt a Szentatya felett? 
Állhat-e nála világi hatalom feljebb? 
Volt-e olyan, hogy a római egyház tévedett? 
Édesebb anyatejnél az ige és sosem erjed. 
Ki tartja a kengyelt, nem a császár? 
Kinek a szavára vár a mai Lázár? 

Lövell az élô seb, hatalmas a haszna. 
Levágott lóláb. Patkolja kovács, szent visszaragasztja.

G. ISTVÁN LÁSZLÓ

Repülô szônyeg

ED. FRUSZTRÁLT FÉRJ
(pirrichizált négyes jambusA)

Te nem szereted azt, ha én
neked esem alvás elôtt-
nyugalmad ugye fontosabb, 
vagy idegeskedjünk megint?
Ma nem vagyok ideges, és
mégis nekem esel, fiam!

EE. ANGYALI FELESÉG
(hetes jambus)

Akarsz egy szürke kardigánt? Nagyon lehült megint.
Ezt jobb lesz, hogyha felveszed, felfázol itt nekem.
Vigyázz, mert csúszik a terasz, vigyél ki almabort,
de ott szivarra rá ne gyújts, felébred a gyerek.

EF. ALZHEIMERES ELEFÁNT
(laza niebelungizált alexandrinB)

Amikor visszanézek, nincs a tükörben arc –
az ormányom szerencse, hogy emlékszem, milyen.
A farkamra kevésbé, kár hogy nem láthatom.
Lehet, hogy tévedek, s nem ilyen az elefánt? BE



E7. A KATICA
(hetedfeles jambus)

De kár, hogy pettyeim sosem számolhatom meg!
Az osztályfônököm matekra nem tanított.
Csak zümmögök bután, és nem tudom, mi mennyi.
Hét, hét, vajon mi az? Csak ismétlem, nem értem.

E8. A ROZMÁR
(kétszeresen niebelungizált alexandrinC)

A rozmár szörpöt inna, úgy rákívánkozott most.
A sûrû szörp a lényeg, fel kell engedni vízzel,
de csak kicsit, különben túl híg marad az íze.
Lehet metszett pohárban, hogy gyöngyözzön az alja...
A rozmár szörpöt inna. És nem vigasztalódik.

E9. CYBERPAPA VÉGRENDELETE
(tizes jambus)

Ezren vagyunk, ha egymagam vagyok, az internet kitölti testemet.
És mind az ezren arra gondolunk, mi lesz velünk, mert lesz áramszünet.
Ha láttál partra vetve tátogó halat, ahogy nyeli a levegôt,
az istenes, ahhoz képest, ahogy majd én ülök a laptopom elôtt.
A fennakadt szemem, lefoghatod, fiam, ha rám talált a kék halál.

JEGYZETEK

A. A jambikus sorokban több pirricheus (vv) szerepel helyettesítô lábként.
B. Soronként egy negyedfeles és egy hármas jambus kapcsolata, metszettel. Igazából a Niebelung-

ének nem ebben a formában íródott, mégis ez az elnevezés honosodott meg.
C. Soronként két negyedfeles jambus kapcsolata, metszettel.
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