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Buda Ferenc

Anagrammák
Kán, maga mar?
Mag a markán.

Alaptörvény

Pör-nyalta év
talpa örvény.

Államhatalom

Lom alá haltam – 
Mama hol talál?
Álmot hall, ama
malmot a halál.

Álomutazás

Átázol, Samu!
Á, átaluszom...

Bankigazgató

Az ingatag bók.
Tag, ki bagózna.
Gaz bika nógat –
Gabika tangóz.
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Egészségügyi tárca

Ég a csűr, gyász égeti.
Csatáz egy égi sügér –
égi csatár, gügye ész.

Elnökválasztás

Állán vas, s közte
töves szakállán
kanál,  szövetsál.
Kánt aláz? Lövess!
Láss: talán kövez.
Láz? Talán kövess.

Európa Parlament

Lóra, úr! Nem te, papa!
Ó pap erre mulatna:
„Ó, Patre, parle unam!”
Pópa úr nem arat le?
Luna part, maró epe – 
na: púp terem a lóra!

Globalizáció

Cibáló igazol,
igazoló cibál.
Láz, iga, bociól,
lóiga, bociláz –
ólila bocigáz.

Helyettes államtitkár

Siket lett a hely? Lármát!
Telt a tál, kehely – márt is...
Helyt sem áll, aki rátett,
s Atyám: hitel kellett rá!
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informatika

Maki fintora – 
Mari kifonta
finomra. Kati,
ím a forintka.

Karrierpolitikus

Topi úr kisír, elrak.
Sikk e rút lírai por.
Úri kert, iskola-pír.
Kurír kiír, letapos.
Ír, tipor a klerikus.
Tapír rí, kolerikus.
Prolika, úri sikert
úr ír ki – „elparkosít.”

Kelet-Közép-Európa

Ez ól ökre épp akut-e?
Ép kapu ó körlete ez...

2 0 1 2

Tíz kő-rettenet ekéz,
zenét, kezet kő terít,
tekéz, rettent e kő-íz. 

Kormányhivatal

Hív, nyakat rámol.
Áh – mily torka van!
Három „T” kinyalva...
Ha nyár: kivoltam...
Oltárnyi hamvak.
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Közéleti erkölcs

Öklel kézi csörte.
Két csel lekörözi.
Kötöz? Elcserélik.
Ökör-lét kicselez.
Kéz öl – Öcsi kertel.
E léc eltörik? Kösz.

Oktatáspolitika

Titkos apáti akol.

„művészeti esztéta”

Eszét ma tűvé teszi.
Ez itt a mű-észvetés.
Eta is téveszmét űz.
(Eszét veszti-é a tűm?)

Nemzeti Alaptanterv

Lina tervez – apa ment.
Pazar ital – nem nevet?
Ezret vinne a talpam.
Az nem parti: tele van.
Zivatar – elment a nap.

Népszavazás

Vész-apanázs.
Vén pasa, száz.
Pénz-savazás.
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Taposómalom

Palotamosóm
ma ólomposta.

Tömegkommunikáció

Mókáim címe: „Ugon tök.”
(Nokiám, töm e gumi-kóc.)

világegyetem

Egemet lágy ív,
vágy emelgeti,
megveti e lágy,
egyveleg imát.
(Mi vegetál? Egy
ágy? Mívelgetem...)

virtuális valóság

Vas ág virul, – ó, lát is! – 
átvilló vas-sugár.
Lóvásári víg salut,
(Vali! Ivástól rúgás!)
víg út, saválló írás...


