
Felütöm, hát sine morgó, príma kis pszicholiteratúr,
kit látnak itt is bulbusim, Tán Dóri az! Sehol veréb,
se mackó, a gombfoci is csak színes cérnákról álmodik,
na mondok, üdvözlöm hát a Mestert, nem ír ma verset
itt Dezsô, de zsô (moi) ugyancsak, 
apadjon üstöllést a flaska, még ha gammagéténk 
felugrik is jó magasra, jó volna látni még ópapát, ahogy 
szerette a piát, merte is inni, nem volt csak ópiát,
sehol egy elvonó, meg dehidrogenáz, most mint csendôr 
anticol cicáz, az ember hány csak ha rágondol is, istenem 
szép idôk, reserpin, veronal, paraldehyd, na meg a sok 
kecses Duna-híd, amúgy kicsivel jobban éltünk, s ha idônként
jobban átitt az etil, nem jött a mentô, aludtunk szépen ki hol
tudott, vigyázott ránk párt, kisz, nôtanács meg vasököl, 
ki tudta oda üt, hol fészkel az értelem, így aztán nem ért 
senkit sérelem, feledte azt is mivégre itt és holnap merre, 
csináltunk egy nagyot vizslára, elenderre, több tellett talán
az emberre, ponthu, végül kukac. 
Na most meg már minden szép lett, csuhraj! 
beszélünk itt öngyilok, ugyanmár,
depresszív-evés-ivás-affektív-személyis-zavar (ki kit zavar?) 
OCD, GAD, SAD és pánik, a szájunk lassan kipállik,
sebaj itt a szupernyilvános csodafegyver, a magasból halkan
hömpölyög, az ország egyfolytában röhög, hát persze, ezért 
fogyik az öngyilok! Minden sarkon elmegyógy (felsô, király)ász, 
baj tova, megoldja, kamera, mikorofon lenyelva. 
Kedvesed helyetted Tónin? naná hogy szerotonin! 
Bánat? Bú? Magány? Szerelmi csalódás? Noradrenerg, 
ha mondom, segít a gondon, ha nem, hát dopamin,
esetleg mind a három, ha mégse, úgy egyik fel,
másik le, a harmadik csodaszép, még a nyáron levágatom, 
tavaszi szél likvort áraszt, virágom virágom, 
huncut még a koleszterin, a GABA, a papa, a mama, a baba,
meg még vagy száz derûnedû…
Na látod, ezeket kell dedizregulázni könnyed-egyszerûn,
a triciclik lassan elgurulnak, ahogy elszállt a szamovár, 
a lovakkal meg együtt döglünk ugye? 
Kételkedni meg ne próbálj! Ne kérdezd, mi a dizreguláció.
Vagy mondanád bátortalan, lehet ez másképp, lehet más kép:
ember ez, amin kifog a sok amin, nem ily sekély képlet Ô
vagy ilyesmi…
Na akkor a sok szelíd pszichotropus, mint a vadkan! 
Vicsorgva támad, cipôbôl tüzel, csapott horog, 
(szélsô)bal egyenes, felejtve, hogy szakmája épp 
lenne tán megértés, toleranc, meg úgy elgondolni másként, 
hátha mégse így, vagy nem ennyire, de kuss neked! 
Futhatsz mint Zrínyi, utánad az impaktfaktor-maffia,
de inter nagyon nettek, legyen övék az összes türelmi zóna…
Sebaj, javul vagy romlik, robog a vén szekér, 
az igaz valót majd egyszer konokul 
homlokunkra karcolja a gyémánt idô! 
Hát így vagyunk jó Deziré, padamm, de tudd, 
Te sem vagy más csak vegyszer vegyszer hátán, 
beúszik majd csendben egy-két alfa hullám, 
rajta ringatódzik majd a hullám, lesz öröm! 
Jól mondta apám: csak figyelj fiam,
ha jön a Kis Kovács a Beecham, 
feküdj csak szépen kinn a bícsen,
nem fog majd rajtad semmi átok,
csak szedd szépen a Seroxatot! 
Na, (dabljú)szí we later. 
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