
T a n d o r i  D e z s ő

Szétfoglaló vers

(Bövezethóő)

Palócföld az avangárom, 
ha nincs, ha van nadrágom, 
farcsigolyám ha szét járom, 
nyomom havon a járom, 
de még jobb, ha latyakban 
egynéhány hű jégdarab van, 
alapost megtapadtan.
Vállam zúzom, cömbón tövét 
ónzom, tűröm szert, neszét, 
szétfoglalom, nyomorégk. 
Feketiil csukló aláig, 
kis híjá embóliáig.
Orvoshoz nem viszem el, 
nem tudom, nem hiszem el. 
Hiszen, e-ly: az avangárom 
őszzel, tavasszal-nyáron, 
télen élem seggenülésem, 
kis madaram fél lábon, 
magam is megutánzom, 
de mégh élekh, rehmelélekh, 
jó lélekh, a szart is rágom, 
ha tárom hű nadrágom, 
latyak alatt a jéglakat, 
jómadár fog halakat, 
jégmadár, orvvadászom, 
agyonlövő gögybögyölőm: 
talászom/megtalász honn.
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szétfoglaló 2

Nardágom zöldhatárom, 
höldzatárrom, hölgyfutárrom, 
akárhonnét megrágom, 
dömbfutárom, völgykufárom, 
fehérlünk jó tufákon.
Tufaturfok hevélye, 
főcsatorna zöld mélye, 
házrnegingás penésze, 
megmaradunk így is részbe, 
mi lenne a veszélye.
Újra mesélt beszélybe 
befér Főcsatornás három, 
hely, kárpátyi zoltárom,
Baradlaji csepp kőbarlang, 
kifordítom Zalábon, 
fél lábon.
Avangárom lapozom, 
lap ózon a földgolyón, 
lyukad minden betűvel, 
betűzők, mi basztuk el, 
betűztük jelzéseinket, 
egy-két fokon hadd hevülnek. 
Alpesek, felpesek, 
alperesek, felpecsek, 
hallgassátok keveset, 
mert ha már lenulláztam nem 
hallhatjátok köbre emelt versemet, 
főleg ha fületek közül 
kiüti a Kor a fejt. Koponyát, 
lukra teszi poharát.
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W eöres-em lékversek

Politics-cz

Az erőszakról avagy az erőszak 
áldozatairól való gondokodás, 
A humanitárius gonoszság 
ellenszere hárítás.

Az igazság és a fog 
a szemet-szemétre jog, 
esélyegyneműséget, 
lőesély egyezséget.

Irak hábor, olvasak, 
józanság, nem háborgás, 
elmeél, kardél, lehányás, 
felhányás, háborodás.
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Kontinentális talapzat 
kisebbségmelegedése, 
ne kérdezzük, a f.a.s.z.nak, 
bensőből a belébe.

Emlékparcella karéja, 
lemék kicsit söntésbe, 
szarok a pancájparéjra, 
egynek is két a vége,

vagy a felnégyelése.



A kör négyszögesítése

Környezet, négyszögnyezet, 
köröm, négyszögöm, 
körút, négyszgút, pöfezset, 
eböszkelögöm.

Körvasút, négyszögvasút, 
körtánc, négyszögtánc, 
puseny jupil, hagasarúd, 
szunyen vicinálsz.

Körpéter, négyszögpál, futymen, 
körandrág négyszögendrág, 
körepöngye, négyszöggyöngye, 
purgyen, kéggyöngy, négyszöngág.

Körepí, körém, négyszögém, 
köréd, köré, négyszögé, 
négyszögé, négyszögünk, pöpém, 
tekelunka gugyulé.

Fontos körbúi pontos négyszög, 
pontos huncból pntos krik,
Pontos figyelmedből képöt, 
öt kép négy szöget fingik.

Ennek végén voltunk itt.
Kör négyszögesítése, 
négy kör szöges viténye. 
Négyszögcigiből körcsikk.
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Setykom, szocimáligó

Adónál, nációnál, sozicál, szivi de jó, 
aggregátum resszionál, kell egy kis regresszió. 
Máskülönben dodocuncál a pisszó ára folyó.
Szól Hérakleitosz, folyt:
Folyt. következik, 
hol folyt.
Vízbe fojt.

Fucinál, dolgozók párja, arbeiter és honfierő, 
telő szivi bugyellája, szar ottan nem jön elő, 
mind bennmarad, gyönyörnek, ő kit mi sem gyötör meg: 
Szépen szól Hetérokleita:
Klejdem, klejtorisz, 
csiku-csiklus ajtó, rissz, 
rassz, vegjisebbség teszisz.
Art E Miss.

Ingyán indán, ingván, kiinkán, kapaszkodik kécejrenc, 
elfigál kakundi mingyán, lesz itt rend, trend, nacijenc, 
szociál és arbejtérol, lever jühtácsköztaság,
Szól pitbüró, politbullul:
Ferceng, sankt!
Nincs felmentés, 
akárki erőszaktergő, 
mit tűrönk, mi eltekergo, 
ego, ergő, pezsgő, mit?

Tűrünk erőszakot itt? 
Azt az indián-bögyit!
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Ha megérint erőszkak

Hargem réti nekőrszag, 
akár a kikericszag, 
eltömi szád, érzékedet, 
szét se kell tenni lábbeled. 
Lábbeled, lábbilidet, 
pucolt a kézbelidet.

Krumplipucolásra jöttek 
púzó felszabadítók, 
kirámolták a kompót, 
a ruhőkat kardra tyók! 
Hülye tyók!
Nem volt csók.
Mentek rögtön a lényegóg.
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Kigumizódott a jéger, 
a jáger orvhalászott, 
befutyált a szervezettel, 
alapított társágot.
Csinált nem trágárságot, 
hitelekből élt, 
kifosztotta, köz-segéllyel, 
aki takarélt.
Finomult az erő-szag, 
már parfőmöset fingtak, 
államok megingtak, Puff. 
Duff. Muff.



Weöres-böff

Licsitálok lecsótálon,
cilikamat hetyúmle,
jer keblemre, ingyen adom,
te kotyogóköves bögre.
KRÍZISHELYZETBEN KRIADTA MAGÁT.
Kotyogd álmod, megkívánod,
megputyálod, legkapod,
vegyél ingyent más bőrére,
háború helyett lesz ok.
NEM LESZ BAJ? HA VAKUL, HA LÁTL. 
Minden szarra lesz majd ok, 
életed is leszokod.
MEGFENYEGET A REND, ELGYAH. 
Úgyis leszokom éltemet, 
ha Vájdloon, ha Kutyargón, 
amíg leszoknom lehet, 
élet-halál oltalom.
ELHAGY, OLTOTT OLTALOMG. 
Oltalom az oltott mész, 
hitelesek után mész.
A szót is hogy megcsúfolták, 
azt a szót, hogy tiehels,
ELMÉSZ AZTÁN, ANGYALOMG, 
azt, hogy tiehels, hogy zaguh, 
hazug, ez hogy „hiteles", 
igazság, hogy hazugság, 
szekfűk, seggfűk, lázrózsák.
AZÉRT LÓGSZ A SZÁRNYADONG. 
Szaros zásk a valóság, 
ennyiben arányos kzsák.
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Harmegégint rókaszaralr

Ma hegérint rózsakarral, 
hérégint rókaszírral, 
rókazsírral hikelandnt, 
pakurái tiranittal:

jav.: kelandant, andante, 
rózsaakarással te. •

Zsírjával a renge zsóka, 
zsenge róka, pírjával, 
kije lett hall, ál-adósa, 
pityallamt elillával:

jav.: kaland e lilával, 
kocsányon kocsonyával.

Ha megérint rókaszarral, 
tudd, lehet ő még angyal, 
jégen kalupázol farral, 
hidd, epézen férg aggyal:

jav.: por légy, féreg aggyal 
ne pofátuzz, fófutázz, 
hordja hamvad hófucsátás, 
jégpocsátás zutty, ragázs.
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