Szilágyi Ákos

[Szilágyi Ákos: Kisbab és a negyven rabló.
Nagy Eszter rajzaival. Palatinus, 2008.]

Sivatagi Hahota
ez a hahota hete
azér’ van itt He-he-he
azér’ van itt Hi-hi-hi
neveti ki teheti
azér’ van itt vihogás
höhö-höhö-huhogás
minden egyes röhögés
komolyságba tőrdöfés
rázza huhu-ha-ha-ha
kuncogás volt valaha
röhög röhög fenemód
mint valami Behemót!
hi-hi-ha-ha valaha
nem volt más csak hahota
belőle lett ami lett
s a világnak vége lett
világ világ buta lom!
nem vagy többé hatalom!
egy hétig most e lomon
Hahota van hatalmon

a hahota hete ez
félretolva a retesz
beeresztik aki tag –
röhögi a sivatag
röhög egész oázis
egy kisbaba oáz is –
homokozni bru-ha-ha
legjobb hely a Szahara
török szultán Hahota
hahotából palota!
majd leszakad úgy nevet
alatta a kerevet
röhög röhög háreme –
néznek rám hogy bírom-e?
„ha nem bírná – gurulnak –
fejét vesszük az úrnak!”
nyakról a fej legurul –
ami fenn volt most alul!
„lenevetjük levágjuk
nézhet majd a babájuk!”

nevetek csak nem csalok –
kancsalok a csillagok
nézi őket az Atya
s röhög mint a fakutya

sakál fogja oldalát
röhög aki odalát
röhög mert röhögni jó
fetrengve a skorpió
röhögnek a sáskák is
röhögnek a kákán is
hülye káka! – brekegik
a békák is reggelig
vágta-vágta-hahota
sáska vágtat vihogva
letarolva a vetés
felcsattan a nevetés
hej Hahota Hahota
de buta vagy de buta
ó te tahó te melák –
kineveti a világ
hej Hahota Hahota
te tohonya te buta
hahotázik a tömeg
Hahotát nem érti meg
jobbra át! nem! balra át! –
ugráltatják Hahotát
ugrik ugrik a böhöm
röhög ha kiröhögöm
ra-ta-ta-ta ratata! –
Hahota sorozata
leteriti ki komoly
hasát fogja egy könyvmoly
röhö-hö-hö-röhögünk
minden jeget megtörünk
hi-hi-ri-hi vihogunk
pedig nincs is még fogunk

bruha-bruha-bruha-ha
majd leszakad potroha
brühü-hü-hü brühü-hü
aki nevet gyönyörű
s ha ideje már letelt
nem kap tapsot eledelt
nem etetik a tatát
szegény öreg Hahotát
jöjjön tata elég volt! –
húzza haza az égbolt
ha átlépi a határt
tovább röhög odaát!

