Cserhalmi Dániel: Ballagási vers (2015)
Este van, este van, ki-ki nyugalomban,
Kisebbik gyermekem üvölt a karomban,
A nagyobbik is nyaggat, mikor lesz már mese,
Verset írni apának nincs ilyenkor kedve.
De vannak hagyományok, ne legyen kétely,
S tudom, bár nem vagyok Kabai Péter,
De ha már végighúztátok itt mind az öt évet,
Jár nektek az öröm, a vers, no meg a kínrímek.
Így este iszom egy sört, legyen inkább hat,
A komló s a maláta igen gyorsan hat,
Elhomályosul lassan a konyha lámpa fénye,
S feldereng a témabeszámoló álmosító képe.
Kevés a fény, s az oxigén, lebukik fejünk,
Keservesen a „pépétére” meredünk,
Mert rajtunk is múlik, hogy az öt év után,
Merre fejlődik majd tovább a tudomány.
Mi az, ami az egér gént legjobban kiüti?
Legyen inkább TALEN, CRISP, esetleg kisüsti?
Aggódjak-e a kabócáért, szív-e elég nedvet,
Ha egy pókkal osztja meg az egyetlen levelet?
S közben félek nagyon, hogy mi lesz a Dunával,
Ha hal helyett tele van gyógyszer maradvánnyal,
S e stresszt nem csökkenti nálam se bor, se unikum,
Csak az egéren tesztelt, ütős probiotikum.
Eközben neuronok gerjednek a dián,
Vizsgálatuk két-foton technikát kíván,
S a kép átvált, megtelik kutyákkal a terem
Tudom két napig fog klikkertől csengeni a fejem.
Pgp, MES-SA vagy épp ABCB1
Akár mit is jelentsenek, nekem egyre megy,
És van még AML és MDR, jó ezeket tudni,
Így remélem e versszakot is mindenki érti! 
Túl vagyunk hét témán, lankad a figyelem,
Már nem akadunk fenn a betűméreten,
De van még öt hallgató, bele kell húzni,
Mert a projektortól szemeink kezdenek jojózni.

Ebihalak úszkálnak, békésen kajálva,
De összetojják magukat egy nagy hal szagára!
Míg az Apolló-lepke csak száll virágról virágra,
S legyen bár műanyag a szegfű, a nektárt bekajálja.
Eközben a mezőn térdig ér a köpet
Megnézzük a kékvércse éppen mit evett,
Miközben tetűt keresünk a szárnytollak között,
Ez az OTDK bizottságnak is eléggé bejött.
Ha meg az endokannabinoid szintje magas az egérben,
Se rezidens, se betolakodó nem lesz ám veszélyben.
És ezennel vége! Nincs több beszámoló,
Csak a nagy K-betűs élet, meg az egyhangú meló.
Így a végére kéne még egy bölcs útravaló
Velős, de megható, szép emberi szó,
Nos, ilyet én nem mondok, nem áll jól nekem,
Ha ez a vers tetszett, köszönettel veszem.
De mégis, mit kívánhat nektek egy botanikus?
Valami növényeset, ez lenne logikus.
Persze kívánok sikert, örömöt, minden jót és szépet,
De legyen rock’n’roll, ingyen sör, ja, és örökélet.
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