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KARÁCSONYI ZSOLT

Kalóz a játszótéren
Nekem az evés nem kenyerem,
néha a tányért is leverem,
játék közben a térfelemen
nem hurráz a világegyetem.
Jó vagyok mégis ezer dologban,
ügyes vagyok a sarki boltban,
kenyeret veszek és fizetek,
mint az ilyen idős gyerekek.

Nekifutok, szaladok, rohanok,
egy jó nagy fára felcsavarodom.
Kard villog az oldalamon.

Mint repülőhal, lebegek
bármilyen játszótér felett,
Üldögélek árbockosárban,
nem alszom el, csak otthon az ágyban,
mindent látok, megfigyelek,
messzekiáltok: reszkessetek!

Lamborghini vers
Itt van a benzin, taníts meg inni,
vagyok a híres, vad Lamborghini,
suhanok által, tereken, réten,
dicsérhetsz bárhol: százezerképpen.

Ott vagyok minden suhanó tájban,
csúcsebességben, fékcsikorgásban,
bőr az ülésem, kormányom biztos,
ettől vagyok most oly magabiztos.

Tapad a kerekem, ki tudja, hol áll meg,
a fontos nekem, hogy csak egyszer találj meg,
nem is tudsz te többé nélkülem élni már,
csak a mi kettőnkké az autó-fesztivál.

Épp csak a hírnevet kell majd kibírni,
itt van a benzin, taníts meg inni!
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Itt van a benzin, taníts meg inni,
itt van az út és rajta a vágta,
fújjon a jó szél a fékpofákra!

Csak az lassítson, aki már szédül,
csak az szédüljön, aki melléd ül!
Jer kicsi gazdám, repesszünk újra,
Mert kiakad ma a
  sebességóra!

Nem Madagaszkár
Eljuthatnál túli vizekre,
tengermélyi sás ha zizegne,
kapitány lennél, csónak, bója,
rejtett versek szófacsarója –
csakhogy e táj itt nem Madagaszkár,
seprühajót ma senki se használ,
nincs itt mongúz, nem ugrik az indri,
más partokról kell ide írni.

Mert ez a táj itt nem Madagaszkár,
seprühajót már senki se használ.
Úsznak az égen kanalas gémek,
bárányfelhők, repülőgépek.
Neve is volna, neve is lenne,
sűrű eső ha nem közeledne,

mondhatnám nevét is, tényleg,
hogyha a vers itt nem érne véget.
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