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jomhere-implantáció + Laboratoires Garnier zum Trutz!? 
Szép, szép!)
És lőni kell persze a konkurenciára {fókavadászatkor 
[részvényjegyzés, tepsitunkolás meg hát a 
sikamlósabb dolgok] a m indenkori többiek), 
ami kis tételben Magnummal elegáns; ha 
felgyűlnek a penzumok, alighanem (stiláris axióma:
Nem robbantgatunk!) amerikai 
tengerészgyalogos-ismétlőfegyverrel, 
de ne csüggedjen az se, ki ma még 
nem engedhet meg magának fényűzőbbet egy 
negyedkézből való Kalasnyikovnál.
S a halálra mivel? -  Na mégis, mivel?!? Cse
resznyemaggal, természetesen; 
csakis cseresznyemaggal.
-  Lehet előre rettegni tőle, de ha pánikolunk, ha nem,
úgyis eljön az idő, amikor
csakis magozott befőttet lehet majd kapni.
(Q. E. D.)
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FELESÉGGYILKOS

Mivelhogy ember volt 
s otthona nem éden, 
párját ritkította 
a maga nemében.

PIPACS

Anya, kit a papa csal, 
a konyhában pepecsel, 
ablakában pipacs áll: 
hej, ha tudna pipacsul, 
kapna az a picsa-Pál 
a fejére papuccsal!
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TRABANT

Ne hagyd magad és sorsod jó ra  fordul -  
m ondta a Trabant, és megtanult Fordul, 
aztán várt, előbb bízva, majd idegesen, 
de nem vette meg az Isten hidege sem.

CET

Ez itt Jónás, az ott a cet megette, 
ki arról híres, hogy Jónást megette.
Mert arra járt, hát őrá méretett 
beteljesítni e történetet.

Mást néki Isten tenni nem hagyott, 
csak nyelni köllött s köpni egy nagyot 
és közben úszni, ráérős körökben, 
hisz egyet sercint, s bent van az Örökben.
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NONSZENSZ

Messze, hol ingó, zöld nyakú sóskák 
hajolnak a tenger habjaira, 
ott élnek a parton, mind csupa jóság, 
a pipi, a Pepe, a papa, a pipa.

Dalra fakadnak, az este ha eljő: 
„füstölne a földön ilyen pipa sok” 
trilláz a pipa, s vele fújja a szellő, 
kipirulva libegnek a szép pipacsok.

„Kékülne szivünkre az ég papagája” 
emelinti szavát imigyen Pepe fel, 
s dörmögve-dalolva felel papa rája:
„a madár, aki tollaival pepecsel”.


