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Oravecz Imre
A MEGFELELŐ VERS

Az első sorban rigók öltöznek miattam feketébe
a másodikban Tompa Mihály nagyapám, Weöres Sándor nagyanyám 
                                                                                áll a koporsóm körül
a harmadikban valamelyik divatos pályatársam hazudik rólam
                                                                            rezgő hangú sírbeszédet
a negyedikben Áprily Lajos bátyám a fiát is elhozza, verselget a gyerek
                                                nem tudom lebeszélni róla, alig múlt húsz
                                          a gyászmenetben is ír a füzetébe, hozzám szól
                       „amivel úgy csudáltad a világot
                       a te szemed sosem pusztulhat el,                                                                                                 
                      s én csak állok a nagy út fordulóján,
                      minthogyha várnék valami csudát”  
az ötödik sor arról, hogy volt sógorom, Aczél Géza viszont nem ír nekrológot
                                                                    rólam az Alföldbe, mert a sajátjával
                                                      az egyetlen versével van elfoglalva húsz éve
                                                            s az Alföldnél már nem is ő a törzsfőnök  
a hatodik sor a Napé, a Mojave-sivatag szélén Dregoly fölött megáll tisztelegve
a hetedik magam vagyok
a nyolcadiktól lányok, nők, hitvesek hisztériáznának, ezeket a sorokat tehát 
                                                                                                       üresen hagyom 

a tizenkilencedik sor más méltatlanoké
a huszadik sor a századé, mely megszült, de el nem fogadott
a huszonegyedik majd megbecsül, a temérdek Holmi 
                                                           holmi Füst-JózsefA-Artisjus-Prima-Aegon-      
                                              Örley- meg Kossuth-díjakkal már nem sérthet vérig

Ilyen versben szeretnék megmaradni

(A dőlt betűs részek a megadott idézet mellett Jékely Zoltán Éjfél című versének két sorát tartalmazzák)
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Sajó László
A HATODIK X UTÁN

Rágottszárú tollam tizenkettest felez,
akármerre nézek, minden csupa ex itt.
Ha elért a hatvan, mennyi még a feles?
Xandrin Alex, kuncogj: ez a saját Brexit.

Hát megint vesztettem. Maradjak csak veszteg.
Én, eltévedt lovas, Gebe nevű lóján
Merre se, hova se. Nem kepesztek, cseszd meg.
Senki meg nem fordul nagy út fordulóján.

Tarthatom magam magam elé tükörnek:
láss eburafakót, hallj nemodabudát.
Vélt animáim vajh’ kik ölében ülnek?
Mástól, nem tőlem várnak valami csudát?

Távol a várurak mind. Minthogyha várnék
erényövét nyitná szerelmi sperhakni,
ímmel-ámmal talán egy-kettőt még párnék – 
lézengés, vasárnap, testi-lelki hakni.

Várnék, várasszonyok, várdonnák, várdajnák:
csóktatok mindenkit: omlok, romlok, mállok,
s hogy úgy mondjam, dal kél ikszelt költő ajkán:
én csak állok, állok, állok, állok, állok. 

(A dőlt betűs részek a megadott idézet mellett Jékely Zoltán Az ötödik X után 
című versének két sorát tartalmazzák.)
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