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Omar el Arayad Skender-oglu 

bar{tomnak aj{nlom 



Két sor(s) 

A m{ni{nk: 

Cum{ni{nk. 



Betegség és kutyafa 

Alfele, ha vérrel szörcsög, 

Vizsg{lgatj{k belét, m{j{t. 

Jön a jajszó, lelki görcsök, 

Rebegjük, hogy: kutyaf{j{t! 

Sokan, ha baj lep is, {llj{k. 

Évek ellen nem hat a csel. 

Életf{nkat lepis{lj{k, 

Szívünkre m{r nő a gleccser. 

Az ébren-lét nagyon {lnok, 

F{jó has van, nincs kutya, fa – 

Furcsa termést hoznak {lmok, 

Nő ezredvégi kutyafa. 



Kutyakomédia 

Ötven ut{n nő a féknyom. 

Vastagbélr{k? Kutyafékom! 

Bennem a sejt, mint a gr{n{t, 

Sokk{ robban. Kutyaf{j{t! 

Ispot{lyos himi-humi. 

Minden napom kutyagumi! 

Gondom, ha van, most an{lis. 

Kutyafejű a hal{l is. 

Az egészség? Csak ritka lom. 

Sorsunk kutyalakodalom. 

Kutyul a jó, ront média. 

Élet? Kutyakomédia! 



Műtét, canis-k{ntus 

Bud{n ama kutyav{s{r 

Csak egyszer volt, reménykedem. 

Elaltatnak: testem tetem. 

Lebegés, mi oda{t v{r. 

Repül fekete komondor. 

Nem érzem, hogy v{gnak, baj van. 

Kutyatejben, kutyavajban 

Füröszt {lmom – lassan rombol. 

Fölöttem? M{r nyüszít az ég, 

Üldöz egy nagy, vörös kuvasz. 

Csahol puli, egy korcs nyuvaszt, 

Szagot fogott a messzeség. 

Canis-k{ntus {ri{zgat: 

Canzonetta csak az élet, 

Ebek-harmincadra érek. 

Felébredek. Mi a fr{sznak? 

A sorsom ver – kutyakorb{cs. 

Farkas-énnel megjuh{dzom, 

Kutyus-természetet j{tszom. 

Kutyabajhoz leszek tolm{cs. 

Kutyagolok – kutyah{zi. 

A hal{lt most még megúsztam, 

Kutyaszorítóból csúsztam. 

Lapos seggel – tiszta m{zli. 



Ebcsont beforr 

Puszt{n mikor megyek végig? 

Belül ebadt{ztam. 

Ebül voltam, gy{szban... 

Ebugat{s? Hallik égig? 

Ebcsont beforr – kutya öröm: 

Jöhet kuty{lkod{s! 

Én nem, féljen m{r m{s – 

Isten írta kutyabőröm. 

Engem most életre ítélt 

– Nem {gyban fetrengni! – 

Kipcsak isten, Tengri. 

Előlem a hal{l kitért. 

Élni? Meghalni? Nemesen! 



Hosszú, hideg tél, Szűcs Sanyi kocsm{ja a nagy 

diófa alatt 

Amikor 

M{r úgy érzed, 

A fagy végleg marad, 

S nem csup{n 

Hideiglenesen van itt, 

És m{r kivagy hidegileg, 

Amikor m{r hidegőrlő 

A fehérség, hidegtépő 

Csontjaidban a f{jdalom, 

Amikor m{r úgy érzed, 

Hidegbeteg vagy, r{d jött 

A hidegbaj, közeledik a 

Hidegkimerülés, 

A hidegroham, amikor m{r 

Kész hidegroncs vagy, 

M{r elkerülhetetlennek 

L{tszik a hidegsokk, 

A hideg-összeroppan{s, 

Amikor m{r csak ilyen 

Szavak jutnak eszedbe, 

Hogy hidegbénul{s, 

Hideggörcs, hidegcsillapító, 

Hidegenkedés, hideggyenge, 

Hidegenforgalom, 

Hidegfeszítő, hidegrendszer, 

Amikor a kinti vil{g hidegesít, 

Akkor beléphetsz Karcagon a Kaiserbe, 

Ülhetsz, melegedhetsz, fecserhetsz serbe, 

Érzed, itt ölel a szó, ölel az illat, a szék, ölel 

E meghitt zug, Szűcs Sanyi mosolyog, ő lel 

Neked étket, előtted babguly{s, r{ntott szelet, 

Cig{nypecsenye, kortyolsz r{ egri hegy-levet, 

S ha nem is ételen-italon, de amire itt bőven lelsz, 

A hosszú, hideg télben a bar{ti szón kitelelsz. 



Kivert kutya-lét 

Bezen attamaz kenze kikte... 

Ebtövisre hajtott fejet, 

Nézett és {mult, amíg te 

Festetted a kutyatejet. 

Kerülte a kuty{lkod{st, 

Cimbor{d biz’ nem kurv{zott, 

L{ba közé csapta fark{t, 

Teste ebül kankurj{zott. 

Hentelő asztalra terült, 

V{gtak has{n kutyah{jat. 

Szinte jobblétre szenderült, 

Feledte a Duna-t{jat. 

Itt hagyta, mint eb a szar{t, 

E kivert kutya-létet majdnem. 

Eb ura fakó! Mondj egy ebadt{t! 

Csahos foh{szt: Tengri, ammen. 



Azok a kutya kunok 

Örökre itt maradjatok! 

Kunoknak fazont adjatok! 

Ellenséged b{rmit huhog, 

Fognak szkít{k, fognak hunok. 

Hogyha kutyul Kötöny népe: 

Kutyahiten érne révbe? 

Érdekelnek patanyomok? 

Feledteti kutyaól-ok. 

Mordul a föld kelet felől, 

Kutyah{zi lépked elől. 

Milyen élet? Kutyafutta? 

Nyomunk a szél m{r befútta. 



Csahos dal: kun sors 

Most lett haz{nk ezeréves. 

Ebdüh beszéd keserédes. 

Mél{zgatunk {llva, ülve, 

Hogy lett e vidék megülve? 

Ebszőlő is körbefűzhet, 

Ebharap{s el nem űzhet. 

Testünk fölött m{r eb kapar, 

Nő sírunkon az ebkapor. 

Késő b{nat, ebgondolat, 

Mirajtunk a hal{l tolat. 

Kunoknak a veszett nevét, 

Költik mindig eb életét. 

Ebül vett jólét ebül vész. 

Nem marad m{s, mint szűkölés. 

Emlékszik r{nk egy csahos dal, 

És a vil{g kiebrudal. 



Mongol költői t{rgy 

Költőnk bort tölt (nagy a költés költsége!), 

önszobra költői babért ölt, 

Költ, kohol, versen kotlik, költői hat{st latol, 

szavakat összeölt: 

Költői t{rgy a lírai tr{gya. 

Költ, szavakat összeölt – 

Költőt{rs a h{rs. 

Költ alvó költőnét, v{gyat költ, költői nagys{d, 

súgja, múzsa-jelölt! 

Költ és gyak, kohol közben, izzít, és hat{st latol, 

szavakat összeölt: 

Költői t{rgy a lírai tr{gya, 

Költ, szavakat összeölt – 

Költőt{rs a h{rs. 

Költőnk kart karba ölt: mint ki ma is díjba dőlt, 

{lmot l{tott, tündökölt. 

Költői szikr{t csihol, kohol, hat{st latol, 

bús szavakat összeölt: 

Költői t{rgy a lírai tr{gya. 

Költ, szavakat összeölt – 

Költőt{rs a h{rs. 



Mongol lajbi 

Lajh{r idő nesztelen őrli testeden a meztelen húst, 

Lajstromos napirend szerint rohadsz, 

ez a végzet ünnepe, 

Lajbi tart csak össze, s a lajbi becsülete, 

Lajha j{r{sú, sarkadban settenkedő 

hal{l húzat tust. 

Lajt{n innen. Túron túl, lírai cucc csak lajbid, 

nem komoly. 

Lajtból csepegteted lír{d. Vers emel 

az égi ablakhoz? 

Lajtorja a mennyei lakhoz? Ez illik ilyen alakhoz? 

Lajstrom és lírai ostrom között lajbidon 

cs{mcsog a moly. 



Mongol vesekő 

Vesébe illő veseszövés ez a kórh{zi vesej{ték 

Vesedélut{nt tart nővér feleség és doki 

Vesebeszéd hogy nem tudod megszülni a követ 

Vesébe illő veseszövés ez a kórh{zi vesej{ték 

Vesedélut{nt tart nővér feleség és doki 

Vesebeli kalandok v{rnak r{d a műtőben 

Vesés könyvben olvashatsz csak ily szerencséről 

Vesedélut{nt tart nővér feleség és doki 

Vesebeszéd, hogy nem tudod megszülni a követ 

Vese vese veskete nem lesz itt vé fele se 

Veseszép l{ny a nővér {gyt{llal a kézben 

Vesés összeget ér huszonnégy kar{tos köved 

Veseorsz{gban esténként vesemondó vesél 

Vesefa virít a tündérszép veset{jon 

Veseíró veseszerű meseműtétről ír 

Veseorsz{gban esténként vesemondó vesél 



A stoppolt elef{nt 

(mese) 

1. 

Felkelt a nap, széttekintett, 

nem ballagott, csak legyintett. 

Arany arc{n p{ncélozott nyugalom, 

al{bukott kelletlenül nyugaton. 

Hangyaboly lett a r{dió stúdió: 

„Mi ez az új természeti stúdium?” 

Reggel, bizonys{gul, hogy este lett, 

j{tszottak sz{z nívódíjas szünetjelet. 

Szólt a szpíker idegesen, badarin: 

„Ez itt az Esti magazin”. 

Asztalodra híreket lök (le ne seperd, 

akkor se, ha szavai a sz{j{ról leperd!): 

„A tavalyi kukorica {prilisban töretlen, 

{mde azért fejlődésünk tervszerűen töretlen!” 

Felszisszen kilenc dióda, 

szikr{zik tíz mogyoróda... 

A magas egek tork{ból, 

a jegenyék torny{ból 

pucér seggel, hörögve, 

trombit{lva, röhögve 

lesz{nk{zik, hogy elt{tjuk a sz{nk, 

nagyot dübben a stoppolt elef{nt. 

2. 

A kútban lakó mérges par{zs, 

az a kardos, kocsmahős dar{zs 

h{rom szirti sast leszúrt, 

míg {tszelte az azúrt. 

Úgy érzi izg{ga teste, 

tal{n túl kor{n lett este. 

Fejére húzza a kútfedőt, 

selyempapucsba lép délelőtt, 

{lmosan nézi mag{t: 

„Ó, ez a kút, 

{talakít!” 

Hagyja a stoppolt elef{nt-csod{t, 

a r{diót zümmögteti tov{bb. 

3. 

A ma esti légvonattal 

jött egy utas sok csomaggal. 

R{legyintett varjúnéne 



(itt halottkém ötsz{z éve): 

„Ó, ez csak egy sil{ny, 

szélhordta, vetési l{ny!” 

Bőröndje harsogott: eljutott P{rizsba, Bonnba, 

nem k{rogott, m{r csacsogott a 

varjúszexbomba. 

Oldal{n hittyesen nevetett egy kaj{nt, 

vőlegénye, a stoppolt elef{nt. 

4. 

Gumibottal j{r a sün, 

utc{inkon {toson, 

nyakra-főre szalut{l. 

Agya helyén hamut{l, 

füstölög mag{ban: 

„Éjjel-nappal silbakolok, 

ordon{ncként lótok-futok. 

B{r kapok dupla früstököt, 

fejem is majd’ füstöt lök...” 

L{ba itt döng, 

lépte ott döng, 

jaj, de félünk, hogyha ődöng! 

Ide l{tszik tüskés kedve, 

egész meg van öregedve. 

Minden f{ra koltot r{nt, 

h{tha ő az elef{nt. 

5. 

Ez a kandúr himpellér, 

szűk elméje sem pallér... 

Az ott ő, 

a széptevő. 

A macskautcal{ny ma is keresett 

a sarkon {llva egy csokor verebet. 

Tal{lk{ra elviszi, 

zab{lja a vén strici. 

„Merszi bien!” – 

szól véres sz{jjal, gyermekien. 

De m{r nem sokat sz{jal, kipödri vikszos 

bajsz{t, ugrik, f{ra m{sz, 

mert most jön a, most jön a fergeteges n{sz! 

Azt{n? Azt{n időt húz és halogat, 

szíve lök csak nagyokat. 

Mi az oka? V{llat r{nt: 

„H{t a stoppolt elef{nt!” 

6. 

Ne legyél te sündörködő, locsos sz{jú, 

dúsan mézelő, regul{zott pof{jú, 



himbilimbi, mint koloncos óra, 

gügyén vigyorgó a megharapódra! 

Ezt a sok intelmet löttyintette r{nk 

az ezerarcú stoppolt elef{nt. 
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