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Gellérthegyen seprűfesztivál,

alant a megnyomottak hada…

Kondérban fől város-békanyál,

megtörve baktat Szent Iván haza.

Seprűjét a bankárkisasszony

Szabadságszoborhoz támasztja ki.

Nyakkendős, fodros zsabóját

méregzöld fűre terengeti…

Tanítónő töröl boszorkány zsírt

gyerekhad rágta húsa gödriből…

Gellért püspöksüvegén fasírt –

egy utcaseprő Ferenc-cityből.

Közértes nő a belvárosból

csillagvizsgálónak ütközik.

Fonnyadt melle helyén púp volt…

Teszkós varázsgömb hasad, törik…

Bokron akadt diszkókirálynő –

cafatban lóg szilikon keble,

míg internetes kéj-kerítőt

egy újvilág-háló ereszt le…

És raklapnyi fekete macskát

árul a nővér, vérnő angyal,

fokhagyma elleni kapszulát

maga az ördög nyújt faarccal.

Kallüpszót, az éteri nimfát

kiosztott hullámhossz sodorja…

Hű disznaja rágicsálja Kirkét,

bár kondérban fő sáros orra…

Novák Valentin

Körtánc
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Keletiből Babajága busszal,

Nyugatiból Valpurgisz-lédik,

szélkörtánc ölelte flow-busszal

érkeznek csodálatos mérik…

Boszniából a díszvendég-had

vé-alakban söpröpül ide…

Csadoros ördög-feleség, hat.

Satrapák ölén mindahány bibe…

Bűbájos kutyateremtették,

gyufakereszt-kötöző banyák…

Nézd kisujjuk lenőtt körmű hegyét –

bennük tehén-apasztó praktikák…

„Beléndek, anyarozs, galóca –

készül a főzet egy évhosszra!

Árulja gubacsi anyóca.

Bosznak itt ma az éthoszra!

Beléndek, anyarozs, galóca –

Megvan a főzet, a férj-fogda!

Árulja aranyos anyóca.

Pörögj az Ördögi légyottba!”

Nyit ma a Mandragóra Hosztel.

Békalét kér az összes vendég.

Hathatvanhat, hívj, ha kell üres hely!

Vagy égsátor vár, a Kemping Nemlét…
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Szederinda hintán főbanya-

házelnök nyit zsivaj-zsinatot…

Szemkibök punk szekfűtaraja

szűzlányt avat… „Jobb, ha kinyalod…”

Futinell Nuca, mesterboszi –

alapjáratban jóravaló,

most döbben rá, ő leszboszi –

eddigi léte varjún karó.

 

Gyaknak Belze Bubuval sorba’,

az összes hétköznapi nők…

Rebi nénit vasorránál fogva

pörgeti pokol piros ripők…

Az ördögtüzes, vad hegytetőn

bakugrás és sántaróka-tánc…

Lelábazott S/M dominák

bőrdudáján szól sátán-románc.

Lentről csak egy fényreklám a hegy.

Pentagram pláza hív s elriaszt.

Ha engedsz, sorsot vehetsz, s lelked –

kiöntött ólom vagy méhviasz…

Alant pedig szabadultak hada…

„Végre ma nyugton berúghatunk…

S dajdajjal tántorgunk haza…

Oremus, fratres! Gyerünk, igyunk!”


