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Buda Ferenc

Bal-jobb

Mondókák

bal-jobb
bal-jobb
jönnek a majmok
mennek a majmok
kezdődik a lakodalom
teli van a csarnok

*

csődül a csorda
billen a torta
leesik a porba
aki abból egyet harap
bedugul a torka

*

féltizenkettő
fekete a kendő
ha a múltat kihevered
jöhet a jövendő

*

bal-jobb
bal-jobb
legelnek a barmok
van aki a füvet eszi
van aki csak hajlong

*

borjak bőgnek
apadnak a tőgyek
homok veri a vetést
oda az előleg

*
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bal-jobb
bal-jobb
mennek a majmok
jönnek a majmok
micsoda egy sokadalom
leszakad a csarnok

*

hupikék
jajveres
tiri-tari-tarka
jobbfelől meg balfelől
felírva a falra
böngészheted öreg estig
se füle se farka

*

bal-jobb
bal-jobb
ide-odahajlok
ki a bírót lefizeti
az leszen a bajnok

*

egy-kettő
bal-jobb
elúsznak a partok
azt se tudom ide avagy 
odafele tartok

*

pont tizenkettő
zakatol a bendő
torkodig ha telirakod
minek a jövendő

*

bal-jobb
bal-jobb
közeleg a bajnok
vigyorog a bajnok
vigyen el az öreg ördög
ki ideszalajtott

*
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macska te sicc ki
kutya takarodsz ki
majszolhatod ami marad
a kenyered meg a vajad
eleszi a spicli

*

bal-jobb
bal-jobb
vonulnak a majmok
nyomulnak a majmok
valaki egy nagyot durrant
s betojik a bajnok

*

hé te mogorva
állj be a sorba
zsebbe való a dohány
karika az orrba

*

bal-jobb
bal-jobb
jönnek a majmok
harsog a dalnok
élen a bajnok
körülötte tíz gorilla
száz hivatalnok

*

látod
látom
görbe a lábom
rövid a kabátom
de
közel a barátom
ha a körből kimaradok
becipel a pártom

*

bal-jobb
bal-jobb
itt vannak a majmok
bent vannak a majmok
fenekestül felfordítják
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ezt a diliházat
pedig egy sem eredeti
csak orangutánzat

*

egyet
kettőt
hatot tizenkettőt
lőhet aki nem lőtt
az éjfelet ha elüti
jöhetnek a mentők

*

hallgat a néma
fekszik a béna
szól a sziréna
ki-ki hazatakarodik
üres az aréna

an-tan-té-nusz
szó-raka-té-nusz
szóra ki süke kuka
mi neki e rébusz

fratres oremus

Tor(zó)
– Egy szedési hiba ürügyén – 

Sem orátor, sem agitátor:
voltam – ha voltam – litterátor,
egyszer-egyszer tán jóra bátor
(rám is rogyott néha a sátor).

Aranyam nincs, hogy földbe ássam.
Fű közt a gyík, béka a sásban,
(vagy: toronyőr a mélygarázsban) –
el-eltűntem a hallgatásban.

Megbíztam egykor mentoromban,
Utóbb egy-két correctoromban,
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s bizony mondom: öregkoromban
nem mindegy már, milyen torom van.

Ép elmével ha még megérném,
a belépőt én visszakérném,
s prosectorom a pálya végén
protectorra biz elcserélném.

Őszi derű
– Dithyrambos –

Törődj bele végre: munkád javadalma-
ként nyirkos avarba hullong a vadalma.

Föl-föllebeg olykor egy röpke utalvány,
csupa rózsaszínű, csak a számjegye halvány.

Lappadt zsebeid ha leszívja a számla,
vers helyett keserű szitok jön a szádra,

s vakon tusakodsz vélt ellenfeleiddel.
Neved ér valamit? Ó, kötve se hidd el:

firkantsd oda frissen a tértivevényre,
s tűnj el mihamar te a hűs televénybe.




