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Tonnás veréb
 

Hogyha lennék tonnás veréb,

S felröppennék kéklő égre,

Lábam sóhajtana elébb,

S könnyebbülten szólna: Végre!

 

Szárnyam verdes (van ám kettő!),

Magát föl és alá veté,

S zúg, hogy sas is retteg ettő',

S árnyam, mint a Jumbo Jet-é.

 

Engem soha el nem fognak,

Fegyverem is van, a farom,

S szélvédőjét vadászoknak

Pottyaimmal betakarom.

 

 

 

 



Ha az eső…
 

Ha az eső szikla lenne,

Kiskertemben agyonverne,

Hogyha pedig medve volna,

Ereszünkből kibrummogna.

Netán lenne olaszrizling?

Ittasodna minden grizzlynk.

S ha mint aszfalt nyerne testet,

M0 körbeérné Pestet!



Csigavér
 

 

Hej, a kedvem nem túl vidám,

Megvadult az éticsigám!

Házpányváját széjjeltépte,

S eldobogott hasláblépte!

 

Száguldozott arra-erre…

S rátámadt a házmesterre:

Őrjöngött a fékomadta,

Csigacsáppal fojtogatta!

 

Tombolt-rombolt, merre látott,

Széttörvén a vaskorlátot,

S más csúnyát is láttam én itt:

Felrúgta a Slambucz nénit!

 

Eme tette lett a veszte,

Utóbbi korántsem neszte-

-len sikollyal zuhant rája,

S betemette redőhája…

 



Elcsigázott s szétkent csiga,

Nem szorít már földi iga!

Slambucz néni széjjelkente!

Nyugodj békén, tente-tente!

 

(Sírgondozlak kéthetente)

 



Jajló jéghegy
 

Nem kap dicséretet a jó!

Múltkor is jött böhöm hajó,

Én meg bordatengely mellett

Kettévágtam, ahogy kellett!

Hosszas reccsel szakadt széjjel

(Sikoly-zaj volt egész éjjel),

Majd elsüllyedt nyomtalanul.

(Így jár, aki sosem tanul

Abból, hogy egy izmos jéghegy

Ütésétől minden szétmegy!)

Sima meccs volt, totál K.O.,

Jegesmedvém brummolt: Wáó!!!

Özönlött sok filmrendező,

Vártam, rám mutatnak: Ez ő!

De csak jégbordámat lesték,

Ragadt-e rá hajófesték?

Ütögettek, rugdalgattak!

Nekik nem tett jót az attak:

Kabátjukból lógtak vatták…

Titanic szót hajtogatták,

S láttam mindegyikük szemén:

Hajó lesz a híres, nem én…

 



 

 

 



Utálom…
 

Utálom a tengert!

Nedves, sós és hideg,

Ha csak rágondolok

Gyomron rúg az ideg!

 

Sok rút, nyirkos állat!

Büdös minden hala!

Erről énekeljek

Vidáman, hogy "La-la"?

 

Algás korall-pépnél

Finomabb a málna...

Utálom a tengert!

Mért is lettem bálna?!

 

 

 



Krimi
 

Lemerül a búvár ipse,

Nem követi egy polip se.

Nem követik, tovább mene,

Puff!!! itt van a tenger fene-

 

-ke, hol zúzó rút medúza

Szemöldökét összehúzza,

S nekitámad, mint egy galád,

Kővel telepakolt falád-

 

-ikó, melynek nyomán pépes

Leend ő és már nem képes

Összeszedni többé magát.

Ez a krimi, Christie Agáth!

 

 

 

 



Darth Vader végnapjai
 

Darth Vader ma nagyon bágyadt,

Virálisan nyom egy ágyat,

Hangja moll-os, sehol a dúr,

Furán hat e tenor hadúr.

 

Hálni jár belé az Erő,

Fénykardozni nem is mer ő,

S mint fekete bádoghörcsög,

Duzzadt fejjel halkan szörcsög.

 

Sötét, mint egy szenes Iván,

Félrebeszél, enni kíván,

S mivel nincsen nyitva Meki,

Erőlevest főznek neki.

 

Darth-nak oly magas a láza,

Mint a Halálcsillag Pláza,

S takonytömbtől tiszta koki,

Eret vág rajt’ droid doki.

 

Érezvén, hogy paff az atyja,

Jedi fia látogatja,

S fejről lekerül az agy-vért…

„Luke, egy évben 4-szer adj vért!”

 



„Vakcinának add – szól Yoda –

Midikloriánod oda,

S győzz (mint Gyurta 200 mellen)

Jedi-influenza ellen!”

 



StarWar után…
 

StarWar immár meg van nyerve,

Luke-nak nincsen jövőterve.

Mindent ellep űri béke,

S így töpreng a jedik éke:

 

„Obi Wan és Yoda kaput,

Eltemettük Vader aput,

Leia húgom immár Hané…

Bármi feladatom van-é?

 

Legyőztük az összes ellent,

Vukim unalmában szellent.

Így telnek e szürke hetek…

Nincs más dolgom, szellőztetek.

 

Űrt itat át Erő, a jó,

Immár minden hadihajó

Ewokokat kirándultat.

Visszasírom én a múltat!

 

Előnyugdíjas lét merő

Semmittevés. Drága Erő,

Harci vágyam bentről éget,

Támassz nekem ellenséget!”

 



„Jó, segítek neked én itt.

Keressél egy morcos nénit,

Feleségül lányát vedd el,


