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Kabdebó Tamás

Többre nem telik nem telik

Szeretném szép formába önteni a versem

de többre nem telik, hát átadom nyersen.

A halhatatlanságot megfogni nincs erõm

egy ázott szalmazsákon utazik a csepp

mohos kõ mögött

a falevél õszi emlék

én nemsokára “elmék”.

Pedig jó volt itt

bohókás vicceim vigasztaljatok

többre nem telik

holnap meghalok.

Az öregek tavasszal halnak,

ugye kikelet –

harangoznak mostan

azt hiszem delet.

Holnap meghalok, de ma még

– minthogy többre nem telik –

jól megebédelek.
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Nagykabát

Álltam a parton és néztem, a zárt teret kinyílt tér ölelte át,

s ahogy a múltat megidéztem, szûrtem a nyári éjszakát.

Még láttam napbarnitott nyakát

gácsérnyakká vált a képzeletben

majd rozsdás falevéllé váltotta át magát,

mely a fûzfáról a tóba rebben.

úszott, átázott, eltünt,

napnyugta, este, éj

ezüstszán siklik a havon

holdfény kúszik a tavon,

majd felhõ, s az éjszakát eltakarja

a szemere húzott nagykabát.
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Hej, tartás!

Rátarti a fejtartás

ingyenes a pejtartás

jó állás a helytartás.

Meredek a pincegádor

lebotorkál József  nádor.

Kiszolgálván minden urat

Teleki Mihály ott lent mulat.

Rátarti a fejtartás

ingyenes a pejtartás

mulass te is, pajtás!

Nagy hordókból bort vedelnek

mit nekem ti veszedelmek!

Ajkukon szép dalok kelnek

szabadulást ünnepelnek.

Szavalnak sok  tarkabarkát,

eldanolják a magyarkát.

János gazda most KADAR-kát

tölt, s kínál egy malac farkát.

Szopja aztat Gyula Horn,

kerti törpe, torzonborn.

Eben guba, kutya mája

elegáns volt pufajkája.
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Rátarti a fejtartás

kölcsönpénzbõl pejtartás…

Nagyot mulat ma Grósz Károly

ünnepnapon nem is, ne mis,

ne miskárolj!

Be is tartja ezt a Feri,

tüntetõket nem is veri.

Kemény fiú ez a Feri

az igaz szót kitekeri.

Rátarti a fejtartás

jól illett a helytartás.

Ám most mindennek már vége

magyar zászló a hegy ormán

azt lebegteti az Orbán.

Lobogtasd te is azt, pajtás

nem is lesz többé helytartás.
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