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Személyvonat és a férfi 

Pasas a lerben
 Írhatta volna Sántha Attila verse

Eccer s aztán Máris
fogta magát, s a pasasára,
Pistire csúful megharagutt,
me hogy így meg úgy,
s hogy ez meg az, s hogy hitvány,
met Pisti es aztán
a pénzét megérte,
s mind csak kódorgott, ahelyt,
hogy hasíccsa otthon a fát.

Buftiskodott Máris erőssen,
a dühü az eszit elvette,
s esszetört az égvilágán mindent,
még a nippeket es,
kedvencét, a porcelánrókát,
csak egy fazekat s egy tányért nem,
hogy amikor eccer hazajön,
ő biz megéti Pistit.

A beléndeket a káposztába beléfőzte,
s mikor Pisti aztán hazavánszorgott
– ki tuggya, hol matatott a beste –,
elébe rakta, s vészjósló
mosollyal monta:
Egyél, te ganyé!

Pisti a mérget megette,
ki es guvatt a szeme,
s ott a konyhában helybe kinyuvadt.
De metaszitte, hogy még mozog,

Máris egy fészivel
Pistit feldarabolta,
s egy tepsiben bé a lerbe,
s 250 Celsius-fokon
– ami 482 Fahrenheit,
hogy a helyzet forróságát
amerikai olvasóink es megércsék –
sütni őt elkezte.

Pirult es a pasas a sütőben,
s Máris csak nezte, nezte,
hogy ez a Pisti ma este
hogy megváltozott.

Hanem ekkor a pasas megszólalt,
megszólalt ott a lerben,
s hogy így meg úgy, te gelevőgyi,
te büh, te tajdok, zelegorleán,
míg a világ, a lerben
nem tarthacc, s kiveszel,
s akkó én bizisten eltángállak,
s aztán úristenesen megmonyókollak,
s eltángállak meginn,
hogy aztán ismét megmonyókolhassalak.

Met a szerelem olyan,
mint a lernai hidra,
metafi zikus, zákhányos és forró,
mint most ez a ler.

 Írhatta volna Varga Melinda verse

Hol vannak már a régi,
elsőkötetes szép idők,
a régi férfi ak, kik gyorsvonatként
siklottak be a nedves állomásra,
a vágányra, a combjaim közé,
meg a vakvágányra, mit szemérmem
tilt egy versben nevén nevezni.
Nem 6van9, hanem 9ven6 van,
a férfi ak már olyanok,
mint egy vidéki személyvonat,
fáradtak és lassúak és büdösek,
megállnak minden disznóólnál,
mindig késnek, de hamar elmennek.
A vészféket aztán mind cibálhatod.

 Írhatta volna Muszka Sándor verse

Egész nap a parkban ólálkodtam,
áldozataimat a fák mögül lestem.
Nő vagy férfi  – nálam egyre ment,
s mindegy volt, vén vagy kiskorú.
Nem bírtam magammal az izgalomtól,
izzadtam, lihegtem, folyt a nyál.
Otthon napokig gyakoroltam,
hogyan kell a lódenkabátot
villámgyorsan széttárni,
és megmutatni legdrágább kincsemet.
Mikor eljött a pillanat,
a buja buxusok mögül
a gyanútlan sétáló elé szöktem,
és a kabátomból előrántottam
különösen jól sikeredett
legújabb verseskönyvemet.
Behoztak. Azóta itt bambulok.
Teámba brómot öntenek,
pennám többé nem mocorog.

 Írhatta volna Szőcs Géza verse

Egyszer jártam Makaóban,
kaka volt a kakaóban.
Még mielőtt kipurcantam,
Hongkongba is átruccantam,
ahol is a narancslében
ott úszkált egy varangy éppen.
Elrejtettem Bangkokban
pénzemet a bankokban,
s megtudta Kuala Lumpur,
hogyan is mulat egy lump úr.

Manilában
– borzalom –
manír volt a halikrában!
Végül Kincses Kolozsvárra
röpített egy porosz bálna,
fölúszott
a Szamoson,
mert nem utazom
fapadoson.

Ruşinică Távol-keleti utazás

Egyszer jártam Zanzibárban,
ittam volna fancy bárban.
Lebujokban sok a lemúr,
éjjelente dúl a l’amúr,
oroz ottan orosz hadúr, 
a falakon szovjet érdem,
s akkrobált a rúdon értem

égi Jablokova Mása,
mellei a cég imázsa, 
együtt megvan másfél mázsa.
Zanzibári jó nagy kokott,
farmozgása nem a szokott, 
kedvét leli minden rokon,
nem is Alsó-: Felsőrokon.

  (bökkenő utazóvers, felező nyolcasokban)

Enikő 
drága jó kislány volt Enikő,
mondták, hogy lelkéjét enni kő’
testét nemkülönben,
mámorban s ürömben
végül meg azt kérdé: neked mi kő?

 Enikő
Enikő, mit tennél két sörért?
lennél-e bánatért, örömért
tenmagad, vagy ha nem
magamnak partnerem,
maradjak csülökért, körömért?

 Zsuzsa
 
Van egy hölgy, hívjuk hát Zsuzsának.
Nem mondta Istent sem urának,
betűből s szövegből
dőzsöl és nagyböjtöl,
ne tartsd hát te sem őt furának!

 Andi
Hősnő volt, vagy nem volt Andrea,
rég volt s tán nem is volt antréja,
mégis, most egyedül
vele, ha szemben ül,
nézem, hogy üres-e kondérja?

Annának
Annácska hévvel jár Pomázra,
nem futja lelkére zománcra,
kéretlen versemet
kérlek, hogy ne vesd meg,
s ne lépjél kőre, se puhára!
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