
24

TANDORI DE ZSÕ

Ál po é tás brin ga tú ra
Két ál-petõfi

I. (Rép)

Hat van ki lenc év vel
hej, de öreg va gyok
ma gam nak.
Mit bá nom re mén  nyel,
so ra hogy mint fo rog
má sok nak.

Hop, Schwyz, ak kor!
Hat van ki lenc évét min den ki más-
képp éli meg, nem vi tás, an  nyi
szentenc iá zást ha gyok fi gyel men kí vül,
Mé szöly, Ottlik, mind hol tar tott,
kórintézetlakó, lis tám ki e gé szül,
ha ve szem Pi linsz kyt, kit
a ha to dik kör tel je sí té se
elõtt le gyin te nek, le hin tik
Jó zsef At ti lát, Szép Er nõt ve lem
épp ugyan-hat van ki len ce sen,
Pe tõ fit is le in tik.

Hej, én ál-petõfi
le szek, így vi ga dok,
ma gam nak.
Sza bad szól nom, hát mi
rossz szó kat szól ha tok?
S mi re mény nek, mi ok nak?

II. (A Sors vég-tért nyit)

Jaj, de jó dol gom vót, mi kor oly dol gom vót,
tük rén lá tom ma gam, mint az üve ges hótt.

In nen stí lus ka nyar,
ha mar. Az Is ten mit akar
ve lem, csak szín le lem?
Se gít sek ma ga mon, õ is majd meg se gít?
Is tent így se gít sem? Mon dom, az is…it!
Arany János utca, Pe tõ fi tér,
Szé che nyi szob rai, Kos sut héi mi ért?
Ér tel mük de ki tért
elõ lem, ál lok mint a gya log ama
je lö let len me zõ ben.
Irány ha za.

Té pek ha za té pést csi nál ni,
ilyen össz hang: bõsz rang, nem a-
kármi. Réper szö veg gel
írom por ba, vagy ho va:
Rép nem le szek, vagy so ha!
Iga zi-pe tõ fis ál sza kál lal,
sza káll bez zeg bár mi fa zont vál lal.
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A ci pész az ut ca-túl ra ál tal ment,
szakkerment,
így ír ja,
ola jos pa pír ja las san el emész ti
írá sát, egy szik ra fény csak ju tott né ki.
Üveg szem mel néz ni.

Egy weöres-ál-petõfi

Haj na li hat. S én még
teg na pit alud nék?
Vagy na po mé, esdnék,
len ne már e rég vég?

Egy arany-ál-petõfi

Mi vel, ha tö rõd nöm? Meg mond jam is ki nek?
Ha gyom, len ne ma gam, sen ki-va la mi nek.
Elõ re ve tült-e ezen-kö zön a zen?
Zen dü lõ, el hull tam, más ze né je ezen.
(Pi ac ko rig ele ve nen)
Már csak ezem-azom bú sul ezen-azon.
Jó hû Arany Jan kóm ABC-m, Cent ru mom.

Egy TD-ál-petõfi

Jár jak, ka ri káz zak ha akár mi uton,
úgy el megy a ked vem, hogy csak nem is tu dom.
Ami nek örül tem épp hogy teg nap reg gel,
el megy, ahogy pénz te len díj ment el.
Ked ves raj zo la tom ked vét nem ke re sem,
a szél raj za leng csak , po rom, hi te le sen,
de mi fé le tú li vi lág hi te lé be:
egy a bi zo nyos ság, nem me gyek elé be.
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Plusz egy ke rék

Taposó-ál-nyugat-költõk vers

Le het egy ke rék kel több, ag gód va kér dez tük?
Õk meg én el ju tunk-e majd így együtt?
Ál-petõfivel?
Fél-bi cik li vel?
Fél vagy egy plusz,
ma ra dék juss,
ami oly rossz,
ma rad jon,
ros  szab bat már ne hagy jon!
Vagy for dít va: pucoválja,
áll jon alá ja.
Ugas sa meg ud va runk Ádáz ku tyá ja.
Száll has son el Logodink Hat  tyú ku tyá ja.
Rég ott já runk sír sa rá ban
Jékely-kutya nyo má ban,
meg si rat ta, fel fröcs költ
ar cá ra ez-az föld bõl,
ma ga is hi á ba dö röm böl.
Csön ges sünk le csen gõ ink kel,
vált sunk kit-mit seb vál tónk kal,
hagy junk an  nyi ba-ha gyónk kal,
lán ca in kat el ne ves  szük,
így ju tunk majd több ke rék kel
is: el s együtt.
Vagy a bi cik li kor má nyát
me ge het jük.
„Ké rem a jogóséjtványát!” Azta brin gás elv tár sát.


