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Sipos Erzsébet
Gógl és Magógl (Ady után)

Gógl és Magógl fia vagyok én,
hiába döngetsz kaput, falat,
Csüngök a hálón,
kezem egeren matat.
Házam a gépház, sehol egy mukk,
csak a „fész bukk”.
Érzem, gépem lassan lefagy,
agyam a vírustól kihagy,
és mi mégis csatázunk vadul,
én és a Monitor Nagyúr.

A végrehajtók (Ady után)

Hiába zártam be az ajtót
jöttek a végrehajtók.
Döngettek kaput, falat,
A számban ma még nem volt falat.
Jaj nekem, jaj, ezerszer is jaj!
De rám törték az ajtót, haj.

Van-e már aranyod? 
Kifordítottam zsebemet,
vigyorgott rám, s pofámba nevetett.

Néz drágán kincseimre,
őszülő tincseimre,
Néz egy hű élet sorsára,
s mindent elvisznek sorjába.
Ha te nem jöttél vóna,
panaszló szám se szólna,
mikor mindenek vesznek, tünnek,
Adósságaim mégsem szűnnek.
Átkozott bank,
vérem többé sohse issza,
Veszett népem veszett földje
Nem jövök én többet vissza.
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A halász
Ennek a naphalnak is vége,
sóhajtott a halász,
majd bedugta szemüvegét egy tokhalba.
Megjavított biciklijén egy fenékjáró küllőt,
és elhúzta a csíkot.
Otthon fogasra akasztotta a tarisznyarákot,
Kivette belőle az egyetlen törpeharcsát,
majd leült egy kősüllőre.
Többre vágyott: tőkehalra.
Busának eresztette fejét, de vizáját számolgatta,
Ekkor látta, szivárványos az ökle.
Úgy gondolta, újra vitorláshalat bont,
és vízre száll.

A zenész

A zenész előhozta az üstdobot,
egy éles hanggal félhangokat vagdosott.
Előkerült néhány forte, 
aztán megnézte, műve kiforrt-e.
Apró ütemeket szaggatott bele,
majd gondolta, a lágyabb hangokhoz Liszt is kellene. 
Tűnődött egy hármashangzaton,
majd dúr bele, így nem lesz monoton.
Nyújtott hangokat és egészeket,
átpaszírozta a kemény részeket,
Végül segítségül hívta a természetet:
Lett benne madárdal, kedves füttyzene.
Ale Carte grosso – a neve,
műve egy zenei menü lett,
vagyis egy menüett.
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A szalonka
Egy vadásztarisznya, benne egy szalonka,
s egy jókora szalonna.
– Minek ejtett túszul e gonosz, hiszen van mit ennie,
most már fogoly vagyok.

Apróhirdetések

Veszek: használt fémhulladékot, rezet.
rozsdafarkú

Régi rangjelzéseket venne nyugalmazott kárókatona.
Jól menő illemhely bérleti joga eladó:
kakadu
Szörfoktatást vállalna:
hullámos papagáj

Kecske venne: örökzöld slágereket: Bak-elit lemezeken.
Kézbesítői állást vállalnának: levéltetvek.

Istállótakarítás, bent lakással is:
ganajtúró
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Szűk Balázs
LACI-NET

(Hódolattal Sándornak  
és Jánosnak az arany időkbe)

Laci te,
Hallod-e?
Nézz ide,
Nézz, ha mondom,
Skypon s fonon,
Ülj a képen az ölembe,
De ne moccanj, mert a netre
Rá talállak írni,
Csípni,
Ugye file?
Hát telefonálj.
Szájadat befedd,
Nyisd ki füledet,
Nyisd ki ezt a nagy kaput; 
Majd meglátod, hogy mint fut
Program át fejedbe…
Egy kis tarka lecke,
Sugar lecke, kis mese,
Szállj be László fejibe.

Volt egy ember, nagypocakos.
Mit csinált? Elment a kúthoz.
Nehézvíz rítt vederbe’,
Kapta magát továbbmerte.
És vajon minek
Telítette meg
Azt a vedret?
Tán a bit-et
Kéne meglocsolnia?
Vagy szomjazék?...nem biz a.
Telt szemekkel a fejében
A mezőre ballag szépen.
Ott megállt és körülnézett; 
Nagy darab hun mit szemlélhet?

Tán a fényes égi bált ott?
Hisz olyat már sokat látott…
Vagy a szomszéd nyeszlett bornyát?
Hisz azt már rég megnyúzták?
Vagy tán azt a némbert,
Ki amott a pendelyt
Áztatóba hordja?
Arra sincsen gondja.

Mire van hát?
Egérpadját!
Már csak megmondom, mi végett
Nézi át az izzó rétet.
A vizet mért hozta ki?
Szürkét akar önteni.
Ninini:
Ott a szürke.
Hű, mi fürge,
Mint szalad
 Pillanat 
S szép  gondolat:
S benn a lyukban.
A mi spillerünk se’ rest,
Odanyargal linerest.
A lyuk mellé,
S beleönté
A nehézvizet;
Fullig tele lett.
A szegény kis szürke
Egy darabig tűrte,
Hanem aztán csak kimászott,
Programja is ronggyá ázott.
A lyuk site-ján nyakon csípték,
Nagyon csípték, hazavitték,
S mostan…
Itt van…
Skypjaimban,
Mert e fürge
Pajkos szürke,
Te vagy, Laci, te bizony!

1847—2013.
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