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Tolvaj Zoltán

Trippy dzsentri
Az LSD-től Jimi Hendrix
úgy érezte, csini rend lesz
mikrofonjebében–
de törött Fenderével
hóna alatt, csak a chiliben hisz.

Lúzerillúzió
Ötven fölött Axl Rose
úgy fest, mint egy szesztől torz,
felpüffedt borzsák.
Fegyverek s Rózsák?
Egy bagázs veszeksző borz.

Húsrapszódia
Barbecue-t szervez Beethoven.
Liszt éhes: „ez egy heat oven?”
„Az, waze… Nem is cimbalom!”
Franz úgy látja, itt az alkalom:
„Ludwig, the beef! Hol van?”

BKK vs. MAHART
Tengeren parázik Kolumbusz,
azt hitte, ez a trip különb lesz.
Beszól Amerigónak:
„süllyed a kurva csónak!”
Nyílt vízen nem vár rá különbusz.

A tarhálás művészete
Beront a boltba Johnny Rotten.
„Szép jó napot! Csórni jöttem.”
A boltos csak dörmög: „jöjjön, persze”
– a punk fejéből kiáll egy fejsze.
„Nocsak! Baltát adnak csókra itten?”

Balhé a dizsiben
Azt hitte Arisztotelész,
hogy a Hriszto Botev észt:
„Etikátlan polgár!
Az én vérem bolgár...
Felrúglak, ha a diszkóba lemész.”

Skizoidparafrázis
Attól retteg Fernando Pessoa,
ha az utcán hét dán dog beszólna,
egyik énje se ugatna vissza.
Rájött – amíg a Portóit issza –,
ő is csak egy szingli, hervadó perszóna.

Freudi fragment
Nem tud aludni William Blake.
Szívét nyomja egy biliemlék.
Tudatát már-már felőrli,
hogy seggét a mama törli:
„Édes babuci vagy, Vilikém, még!”

Rihanna kihívója
Nem sejti Angela Merkel,
milyen jó muzsikus Erkel,
ámbár,
ha felcsendül a Bánk Bán,
magából kikelve twerkel. 
 

Szpéró párja
Úgy hírlik, Tandori Dezső
Tindere is igen menő.
Tündéri profilképe
pinduri verébgége –
ennyiből jól tudod: ez Ő.
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