
RITOÓK JÁNOS VERSEI 

Curriculum vitae, 1970 

Élek, és írom ezt a verset. 
Ez történt 1970-ben. 

Tizenkét cicerós 
újság-álmokkal takaróztam. 
Ez történt 1965-ben. 

Olajos-füstös arcú társakéhoz 
igazítottam léptemet. 
Ez történt 1960-ban. 

Két éhes nap között 
kerekdombi plakát-őrzésen dideregtem. 
Ez történt 1955-ben. 

Szellős cipőben, viharnyűtt kabátban 
az én újságomat árultam utcasarkon. 
Ez történt 1950-ben. 

Ajtófélfának dőlve sírtam, 
mikor messzire hurcolták apámat. 
Ez történt 1945-ben. 

Első könyvem fölé hajolva 
ismeretlen szókat sillabizáltam. 
Ez történt 1940-ben. 

Háromnapos kínban megszült anyám. 
Ennyi történt 1935-ben. 

Korszerű lecke tanulóknak 
(Részletek) 

1. IRODALOM 

A költő szebb világról álmodik. 

Szépirodalmi lap tíz évfolyama 
itt fekszik az asztalomon. 
Három napja olvasgatom a verseket. 
Megjelent összesen: 3281 vers 
46 759 sorban. 
3280 versben 
szó van virágról és madárról, 



szó van életről és halálról, 
szó van békéről, háborúról, 
szántásról, emelődaruról, 
népiskoláról, egyetemről, 
egyedemről és begyedemről 
46 755 sorban. 

Egy négysorost garázda kéz kitépett. 
Az lehetett vajon számomra az igazi? 

3. FÖLDRAJZ 

Az óceán-vízben rengeteg só van. 

Egy reggelen megjelent a sziklás 
partvidéken az első tehergépkocsi. 
Hat hónap múlva 
az óriási üzemcsarnokokban 
dohogó gépek szivattyúzták, 
ülepítették, tisztították, 
átszűrték és párologtatták 
a habos zúgást felejtő hullámokat. 
Az egyik munkás így szólt: 
„Só kell az éhes embereknek." 
A másik munkás így szólt: 
„Víz kell a szomjas embereknek." 

És elvitték a vizet 
az éhes embereknek. 
És elvitték a sót 
a szomjas embereknek. 

5. FIZIKA 

Út = sebesség szorozva idővel. 

„Időm kevés, az utam pedig hosszú!" — 
lihegte rohanás közben a gyáva, 
és egyre gyorsabban szaladt 
üldöző árnyéka elől. 
Nem tudott menekülni: 
a sötét tükör-folt sarkára rátapadt. 
Aztán megtorpant hirtelen. 
Homlokára csapott. 
És — hátraarc! — 
sarkon fordulva még gyorsabban 
kezdett rohanni. 
Most már az árnyék lett az üldözött. 

Csak épp arról feledkezett meg, 
hogy ellenkező irányban halad. 



10. FRANCIA 

„Honni soit qui mal y pense: 

A vonat füttyös robogással 
száguld a nyári tájon át. 
A fülkében ketten maradtunk: 
egy olvasó leány meg én. 
A nyitott ablakhoz huzódva 
nézem gondolatokba elmerülten 
az egyhangú vidéket. 
Egyszerre csak eszembe jut: 
talán ezer ember utazik itt velünk 
a vonaton, s mindnyájunk élete 
attól függ, hogy a mozdonyvezető 
eléggé éberen figyeli-e 
a szemberohanó, végtelen síneket. 

Mellettem a leány lapoz, 
s alig hallhatóan mormolja: 
„Honni soit qui mal y pense..." 

Rêverie 

Minden megmozdult: 

a halak rémült uszonycsapkodással 
felszálltak a forrongó felhő-rétegek közé 
az isteni kegy csalétkére éhesen — 

a galambok ájultan lezuhantak 
a rohanó folyók örvényes szakadékaiba 
és a kövek között keselyűkre vadászták — 

az emberek kézállásban jártak az utcán, 
bokájukra akasztott mű-antianyag táskákkal, 
zsebükben friss bikonkáv zsemlék, 
s tarkójukra helyezett szemüveggel 
olvasták a legfrissebb újságok 
hófehér oldalait — 

a költők, lábbal a földön, 
érthető verseket kezdtek írni — 

a rekedt hangú szónokok 
hirtelen elpirultak — 

(különös álom volt...) 


