
IRÁNY A LÍCEUM

Tízéves ha voltam talán,
mikor elôször vitt Egerbe
apám helyett a mostohám.

Nem foghattam meg a kezét:
annyira sántított szegény,
mint egy jámbikus költemény.

Ballagtunk hát a restibe,
hol állva ittak, ettek.
Ô két felest hörpintett föl,
míg én egy fél kevertet.

Haraphatnánk is valamit!

Húzkodtam a kabátját:
vegyen nekem egy szendvicset,
s hozzá piros pogácsát.

Aztán: irány a Líceum!

Ha kiváncsi vagy, Olvasóm,
hogy mi mindent láttunk:
kerekedj föl, szegôdj nyomunkba,
gyere utánunk!

Vörös István

SZÍNES BESTIÁRIUM

Oroszlánkék. Tigriskockás.
De mi? De mi? Sakálbársony.
Fogpuha. Tüdôfehér. De
hol? Én-szalagok. Meve-
virág. Te és ô szövete.

Macskakeret. Változások
a kô belsejében. Én-
szalagok. De mi? De
ti? Puha, fehér kígyó-
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szárnyak. Kôsárgája.
Tigriskeret. Állandóság
a kô körül. Eljegyzési

vízgyûrû. Sakálúszás.
Oroszlánfény. Ô-maradék.

A te és az én medvéje.

VÍZVEZETÉK-ÉPÍTÉS 
A VÉCSEY UTCÁBAN

1
Most végre látom, mi van
a beton alatt. A föld erre
sárga. Nyilván a Duna
rakta le. A munkások észre
sem veszik, mellettük egy élô

mamut. Kikapaszkodik
a markológép közelében és
méregeti, mint egy nôstényt.
A rendôr sípjába fúj.

A járda alatt barlang nyílik,
ahol eddig ôsemberek
laktak. A troli végigszáguld

egy gleccseren. A galériás
sziklafestményt keres,

gumicsizmában pokolra száll.

2
Most végre látom, mi van
az ég fölött. Túl sok sárga
fény. Nyilván a Duna rakta
le. A résen – fölülrôl –
ördögök érkeznek. Fölborult
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a túlvilág. A zsákmány, amit
már legyôztünk, életre kel.
Itt valaki hangokkal vadászik
és síppal öl. Egy piros

mamutot sikerül becsalni
a jégre. A gyerekek démont
fogtak, akinek lábáról

forrázás nélkül is lejön
a pata. A varázsló jókedvû,

szurkot fôz kis kôedényben.

Jónás Tamás

HIÁBA

Vakon végigszaladni, ez a vágyam.
Mellette, s nem, nem a világban.
Nemtudást csúnyán kihasználni.
A minden, vagy ami több: akármi.
Kérdezted, hogy mi a vágyam.
Idegen maradni a világban.
Nem találtam semmit, rám se leljenek.
Vakuljanak meg, akik sejtenek.
Látod, vágyam nem szelíd.
Ezért vagyok nyugodt: kényszerít.
Idebenn maradni a világban.
Mért is kérdezted, mi a legfôbb vágyam?
Nem tudom, ki használ. Csúnya.
Látja mindenem. És unja.
Helyette minden vagy akármi.
Próbáld meg te kitalálni.
Miért kérdezed, hogy mi a vágyam?
Sült galamb, nyitva van a szájam!
Találd ki te, minek kérdezel?
Valaki csúnyán visszaél velem.
Megkínoz.

Hiába élvezem.
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