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� Csorba Béla

sasszé

Isten és a Semmi között félúton
ide-oda rángatózom
hol van már a sasszélépéses tigris-
ugrás
születtem a tigris évében
szerettem az erdőt 
az emberélet útjának felén
naná 
és még egy kicsit tová
bb
mint most a korhadt ágak robbanását
csikorgó térdeim alatt

(2015. július 2.)

nomád
a világegyetem szövetanyagában
tobzódó nomád
Fényen túl és alatt
a legeslegelemibb forma legel
emibb formátlansága halad
mint a Kozmoszon túli
s Istennek mutatja magát
maga a Káosz
a részekre foszló
csillámló monád
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ügyes az elme 
mint kötött téli zoknik
gyapjúszálait
ha megvan már az elve
lefejti s felgombolyítja
az egyetemes anyag
eltéphetetlen kusza fonalát
de az izzadt büdös láb aki hordta
vajh kié bár megmérhetetlen nőjön 
túl Tótumon és Faktum-Kvantumon
vagy fogyjon akár a gombolyag
a Káoszt rendszerbe foglaló tudat

(2016. július 2.)

pliocén
p. t. de chardinnek

aztán az Ember surranva érkezett
ahogy illik
ahogy a tettre kész anyagyilkosok

(2016. június 24.)

Rückblikk
El sosem futottam…
de ez még nem érdem:
fájós volt a térdem .

(2016. szeptember 16.)
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Az óriásnõ
Van massz- és testőr hím malája,
s nagy, hófehér mája,
mint a Himalája – 
babája, leszbikus Amálja
ajánlja, bújjunk mi alája .

(2016. augusztus 20.)

Turizmus
Ha felkeresné Kamcsatkát,
vegyen bundát, szőrsapkát,
tűzokádót és rizst,
nőstény szibér tigrist –
de világért se kan macskát!

Ha szereti a barátfülét,
keresse fel Thermopülét,
hozzon hátán nagy zsákot,
ha jönnek a perzsákok,
mindnek bele farkát-fülét .

(2016. szeptember 15.)

Illemtan
Aki szegény, elfelejti az úri modort,
egyetlen célja megtömni jól a gyomort .

Rémregény, nincs remény,
várja öt verőlegény:
orrvéred csorgása,
koponyád kongása
enyhítse hát a testi és lelki nyomort .

(2016. szeptember 16.)
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Krimi
A Krímben a krimi kicsit kriminális,
A gasztro-art meg nagyon minimális,
az ukrán, az orosz
hol oroz, hol toroz,
a tatár csak bifsztek,
akit megesznek – 
nyekereg az éhes kontraadmirális .

(2016. szeptember 16.)

Torinói ló és lepel
Isteneinket már megettük délre,
kérdés, mi marad most estebédre?

Ne legyen Nietzsche
sárgakikirícse,
ne legyen több ló, nehogy kiterítse!

(2016. szeptember 17.)

Megállók, megállok
Nem cserélném el a MÁV-ot sem várért, sem kacsalábért!
                                Hogy reméljek még némi  fényt,
felidézném Kárász-Köblényt:
mézes-mázos kalauznő,  málnás-mákos csokoládé…
és a szívem örökre már Mágocs-Alsómocsoládé .

(2016. szeptember 24.)


