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"NEM REPÜLNI TAPASZTALAT"
Vörös István: Gregorián az erdőn

Vörös István kritikai munkássága termését né
hány éve Dicsérő kritikák alcímmel adta közre .
Az ítész, amikor a szerző új könyvét méltatja,
örül, hogy írása műfaját ő is így jelölheti meg:
dicsérő kritika. Előrebocsáthatjuk: Vörös meg
újította, és sikeresen újította meg költészetét. Uj
kötete, a Gregorián az erdőn (a továbbiakban:
Gregorián) szerenes és és jelentős elmozdulást,
bővülést mutat a korábbiakhoz képest, miköz
ben , mint látni fogjuk, megőrizte poézisének
azokat a vonásait , melyek azt már eddig is na
gyon szerethetővé tették.

Hogy miért gregorián, és miért az erdőn,

több magyarázatot is adhatunk rá. A cím nélkü
li nyitóversben - gondolom, címként bátran
hozzárendelhetjük a kötetét - található az első

és legérv ényesebb válasz a kérd ésre. "Nem hinni
könnyű, de hinni nehéz. / Másként volt régen" (5.)
- így indítja Vörös a kötetet, és ezzel tüstént
megjelöli azt a kérdéskört és leüti azt a hangot,
mely kötete egészén végigvonul. Immáron hét
éve, A fatelepftóknél elbeszéléseiről írván fogal
mazta meg Pályi András azt az észrevételét,
mely Vörös írásművészetének egészére érvé
nyesnek mondható: "Vörös István hideglelős

realizmussal fogalmazza meg a mai ember me
tafizikai sóvárgását. Azt, amiről az ember nem
is tud, nem is akar tudni. Ami nem is létezik.
Azaz nem a sóvárgást fogalmazza meg, han em
azt a körülményt, hog y az emb er (már) nem s6
várog. Holott nagyon, de nagyon szüksége len
ne rá: ,1 Vörös a már nem "sóvárgó", de a "só
várgásra" még emlékező ember szemszögéből

rajzolja meg annak a régi világnak a képét, ami
kor "a templomok oszlopa / a földben nőtt , mint a
répa". Különös korszak ez, leginkább a köz ép
korra emlékeztet , de a Vörös-szöveg irracionális
képeivel jótékonyan el is bizonytalanít: "Isten... /
már indult / is a csúszdán. türelmetlen strandoló, / és
fröccsenve érkezett a híVOK / lelkének hideg uiz ébe.. ."
Ebben a furcsa világban hang zik el az a bizonyos
"gregorián az erdőn" : "A ködbo1 / szarvas gázolt
elő, ősszel / gregoriánokat énekelt." Erdő, gregorián,
szarvas - nagyon erős hívószavak ezek, egész
fejezeteit idézik meg annak, amit legtágabb an
kultúrának nevezhetünk. A szarvas a szelídség
és a tisztaság jelkép e, hőse: legyen elég itt csu
pán a 42. zsoltárra vagy József Attila Bánat című
versére utalnom. Az erdő itt leginkább mint a
természet, mint a természetes, az ember számára
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élhető világ tere értelmezhető. A gregorián pe
dig önmagáért beszél. A három metafora 
mert metaforának tekinth etjük őket - és együt
tes űk az lsten, az ember és a természet alkotta
rendről szólnak. Ennek a rendnek a fölbomlását,
megszűnését meséli el a holdhal (hal vö. Krisz
tus) forró olajba dobatásának bizarr mítosza .
Mert a gregorián az erdőn már a m últé, csak em
léke és hiánya révén létezik. Helyébe a k étely, a
nem hívés lépett. A kötet címe és a címet részben
visszavonó nyitó vers tehát nagyon pontosan ki
jelölik azt a kettősséget, mely a Gregorián lírai
alanyának horizontját meghatározza.

Ha metapoétikusan értelmezzük, a gregori 
án egyszólamúságával és egyenletességével
nyilvánvalóan utalhat a költői hangra is. Még
pedig a dísztelen, egynemű versbeszédre, a
köznapi beszédet idéző mondatépítkezésre, va
lamint a vers szerkezet arányosságára, mel y a
Vörös-lfra olyannyira jellemző sajátja. Nem fe
ledkezhetünk el azonban arról, hogya gregori
án jellemző tere nem az erdő. Természetesen
fölmerülhet az erdá-templom metafora gondo
lata, de az erdőt értelmezhetjük úgy is, mint
amely sajátos hangjaival hozzájárul a gregori án
dallamához. A Gregorián beszédmódja ugyanis
nem olyan egyszólamú, mint a kora i Vőrő s-kő

tetek é: zenéjébe belekeverednek, belesimulnak
az erdő hangjai, dallamai és zaja i, vagyis létre
jön a szövegek egymásba játszásának sajátos
összhangzata. Ami azért nem teljesen ismeret
len a Vörös-oeuvre-ben. Mert Vörös István ott
kezdi új könyvét, ahol egyik korábbi versgyűj

teményét, a 2000-ben megjelent A darázs tanítá
sait befejezte . Annak utolsó verse ugyanis, a Se
háború, se béke című nagy József Attila-parafrá
zis már előlegezteazt, amit a 2003-as verses re
gény, a Heidegger, a postahivatalnok egy ik legfőbb

erényének tudhatunk, s ami - Vörös eddigi
pályáját tekintve - a legkiforrottabban és a leg
szembetűnőbben a mostani kötetben jelenik
meg . A szövegköziségben rejlő lehetőségek vir
tuóz kiaknázásáról van szó , mely a Gregorián
költői világának egyik legmarkánsabb jegye .

De a címnek van egy harmad ik lehetséges
olvasa ta is. Ugyanis nem Vörös az első, aki ver
seskötete címében az erdő sz öt szerepeltette.
igy tett már Statiu s is a Kr. u. 1. században, am i
kor opusának a Silvae (Erdők) cimet adta. Nos, a
Statius-kritika ki is akn ázta ezt, amennyiben a
burj ánzóan növekvő erdőt szembeá llította a jól
ápolt kertekkel, melyeket az i~azi művészi igé
nyesség, a műgond jellemez . A műgond hi á-



nyá t aligha róhatnánk föl Vörös Istvánnak, de
nem hagyhatunk szó nélkül egy igen fontos té
nyezőt. A Gregorián erdeje fölöttébb tágas erdő.

Hat ciklus (és a cikluson kívüli, cím nélküli nyi
tóvers), 125 vers, 251 oldal - így számszerüsít
hetjük a kötetet. A költészetet természetesen
nem érdemes a mennyiség szempontjából vizs
gálni, de be kell vallanom. a gyűjtemény terje
delmét egy kicsit eltúlzottnak tartom. Azt is
mondhatnám: három kötet is "kitelt" volna
ennyi anyagból; az olykor önmagukban is igen
terebélyes fák sokasága zavarba ejti az olvasót
- a Gregorián inkább sétálgatásra, mint végig
olvasásra való kötet. De tegyük is mindjárt hoz
zá: hogy ki mennyit ír, illetve rendez kötetbe,
költői alkat kérdése, és végső soron örülhetünk.
hogy Vörös ilyen termékeny költő. Azonban ép
pen a terjedelem az, ami már-már fölbontja a
könyv kötet-jellegét: hiányzik belőle a feszes
szerkezet. Ellenben nem hiányzik az igencsak
tág ív, A Gregorián erdejében nagy utat jár be
mind az olvasó, mind a lírai alany. A két vég
pontot pedig leginkább az első ciklus szíporká
zó költői játékaiban és az utolsó versek megren
dítő személyességében jelölhetjük ki.

De nézzük meg~ miben is rejlik a kötet újsze
rűsége. Az első, At- és vissza- című ciklus al
címével azt ígéri, hogy "fordításokat" (gondo
lom: "átfordításokat" és "visszafordításokat") fo
gunk olvasni "magyarból és más egzotikus nyel
vekből". (A ciklus címe egyébként maga is
[őnjidézet: A darázs tanftásaiban Vörös At. és
vissza címmel ajánlott egy verset Kántor Péter
nek.) Petőfitől Závada Pálig, Babitstól Nagy
Lászlóig és Orbán Ottóig a magyar és a cseh
irodalom szamos alkotójától vesz át szövegeket,
hogy "irodalmi fosztogatóként" fölhasználja
őket. Az iménti szellemes kifejezés Vöröstől

származik, mesteri szenettjének címe ez, mely
ben Parti Nagy Lajosnak tiszteleg (Az irodalmi
fosztogató, 62.). Vöröst nem annyira egy-egy köl
tő hangjának, stílusának "eltulajdonítása" vagy
parodizálása érdekli, mint inkább a szövegeik
átírásában rejlő lehetőségek. A ciklus verseinek
értékét nyelvi erejük és a tobzódó humor adja.
Az At- és vissza-meglepő és provokatív társítás
sal indul: azt mondhatnánk, Vörös Ady Góg és
magóg... -jának dikciójába mint formába Simone
Weil szellemiségét, alakját helyezi (Simone Weil
unokája, 9.). Ez természetesen már önmagában
abszurdum, de éppen abszurditásából nyeri
erejét. "Simone Weil unokája vagyok én, / könnyen
síró, farmeros nemes. / Hé, polgárok, jó lesz tán hall
gatni / rólatok, mert a semmi ideges" - ez nem
csupán a váteszi hang paródiába fordított meg
idézése miatt érdekes, hanem azért is, mert rá
mutat egy nagy hiányra, tudniillik arra, hogy
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mennyire hiányzik korunkból Simone Weil és
Pilinszky öröksége. Ami a "polgárok" megszó
lítást illeti, van a kötetnek néhány pontja, ahol
Vörös az aktualitások mezejére lép; érzésem
szerint ezt sohasem zavaróan teszi (például
"üvegzsebből ne lopjanak" - Hókucsmában, 50.).
Vörös nagyon szellemesen tud játszani előszö

vegeivel. Petőfi Beszél a fákkal... című verséből

például ezt alkotja: "Elvesztettem, amit ember
veszthet el, / ürességtől kong e lélek és e fej. /Olem
ben egy girhes kutya üldögél, / asztalomon, ha van,
száraz a kenyér." (Nem beszél a fákkal. .., 14.) (Csak
emlékeztetőül a Petőfi-vers vonatkozó része:
"Keblemre hajtva fejecskéjét, alszik / Kis feleségem
mélyen, csendesen.") Másutt az átírás laposabb:
így például Arany Epilogusának "S egy a lel
kem!" felkiáltásából "S egy a testem!" lesz (Epiló
gus, 18.). Vörös nemcsak másoktól kölcsönzött
szövegeket ír át, hanem olykor saját szövegeit is
áthangszereli, többszörösen átalakítja. Ilyenkor
mintegy beenged költői műhelyébe, finom ön
iróniával rámutat a költészet esetlegességére.
Remek kísérletek ezek. (Egy vers átalakftása,
28-30.;Az eltörtkorsó, 31-33. Megjegyzem, utób
bi vers az egyetlen hely a kötetben, ahol szere
pel a Vörös költészetéből és novellisztikájából
ismerős Bakonymérő. Sajnálnám. ha végleg el
tűnne az irodalom térképéről ez a titokzatos te
lepülés.) Nagyon szellemes játékok ezek. Es na
gyon komoly játékok. Különösképpen a Szóvesz
tés című versre, a Szózat átiratára érvényes ez az
állítás (36-38.). "Hazád fölött ha rengaz űr, / Szád
ban ha nő agyar, / Sziszegve nYl1ik sírod is, / Nem
ápol s nem takar" - így kezdődik a már-már
blaszfémiának tűnő paródia, mely nem előzmé

nyek nélkül való a magyar irodalomban, gon
doljunk csak Arany János Hasadnak rendületlenül
című keserűen szatirikus versére. valamint a
"Hazudnak rendületlenü/" kezdetű megannyi népi
átiratra. Vörös igazi leleménye a korántsem hu
moros, csöppet sem parodisztikus, metafizikai
igényű cím, mely a vers lefokozó elemeinek el
lenpontjaként fölidézi, mintegy visszaköveteli a
szóvesztés előtti állapotot, amikor még érvényes
költői megnyilatkozás lehetett a Szózat, vagy
akár a szóvesztésről való beszéd. A vers egészét
egyfajta kettősség jellemzi: a Szózatnak a korábbi
átiratokat is játékba vonó, szellemes paródiája
(például: ,,,Az ebéd jó volt, elfogyott, / Itt mindenki
kövér, / Es vérrel kell fizetni majd / A koleszteri
néri:") fesztültséget alkot a szóvesztés és más
veszteségek miatti megrendültséggel. "Légyhíve,
ha megreng az űr, / Hazádnak, bárki vagy, / Az Is
ten földje mindegyik, / / Úgy elnyel, mint szivacs
/ / A könnyeket vagy éppen a vért, / Itt élned, hal
nod kell, / A kis, világon kint, se bent, / Nincsen
számodra hely." Igy ér véget a vers, így lesz az



agyar-magyar játékából rezignált bölcselet. Vö
rös rákérdez egy beszédmód érvényességére,
de úgy, hogy nem számolja föl teljesen ezt a be
szédmódot, hanem folyamatosan küzdelmet
folytat érte és vele.

A bölcselet szót használtam, és ez magyará
zatra szorul. Vörös nem filozofikus költő, leg
alábbis a József Attila-i értelemben nem az. Köl
tészetére nem jellemző a fogalmi nyelv szigorú
használata. Azonban néhány jelentékeny versé
nek beszélőjét egyfajta bölcseleti igény, vagy ta
lán inkább bölcsességigény jellemzi. Magatartá
sának körülírására nem csupán a philosophia, ha
nem a sapientia fogalmát is segítségül kell hív
nunk. Ebben benne rejlik a sapio ige, mely egy
nagyon konkrét érzékelést is megjelöl: az ízle
lést. Ez pedig jól megvilágítja a Vörös-vers böl
cseleti jellegének mibenlétét. Azt a plaszticitást,
ahogyan Vörös a valóság nagyon kézzelfogható
elemeit szinte csak fölmutatja, hogy ezáltal mu
tasson rá lényegükre. "Füstölt pulykacomb. / Jég
között tengeri angolna. /Rengetegfölegyenesedett /
színes ruhában fémkosarakat / tol. Bús neonfényben
ázik / mosolyuk, az arcukra / fölragasztanak egyár
nye1<ot, / egy műanyag ráncot. Két tároló / között
egér rohan át. / / Két tároló között egér / rohan át.
Száraz teknőben fuldokló / tükörpontyok elszórt /
tátogása, kicsit odébb / egy zacskó kiömlött / vörös
lencse. / Plüsskutya nyála csordul. / Füstölt puly
kacomb. / / Rengeteg fölegy~esedett I színes dobo
zok között. (...r Igy ír az Allatoka Tescóban című

darabban 012-113.). Kevés olyan "költőietlen"

téma van, mint egy hipermarketben történő be
vásárlás. Ennek a versnek nagy leleménye a né
zőpont megválasztása: olyan szemszögből lát
juk az áruház világát, melyből az ember is állat
nak tetszik. Valamilyen rögzíthetetlen, de min
den bizonnyal nagyon csökevényes tudat mesé
li el a látottakat, mégis övé a "bölcs belátás",
hogy az ember is állatból van, legalábbis olykor
- esetleg éppen a Tescóban - ilyenképpen vi
selkedik. A teljesen dísztelen versben igen fon
tos szerepe van az ismétléseknek, minthogy
ezek rajzolják ki a különös beszélő egy helyben
forgó elméjének mintázatát, mely leginkább
Weöres Sándor Kulíjára emlékeztet. Más bölcse
leti versei talányosabbak, így például A beszéd
madara 063.), melynek utolsó sora az írásom cí
mében idézett, alig magyarázható, mert magya
rázatra nem szoruló megállapítás: "nem repülni
tapasztalat." Ami a vers anyagszerűségét illeti, itt
a rigmusszerű metrumot kell kiemelnünk, mely
például József Attila A hetedik című versét, vagy
Nagy László egyes költeményeit bírhatja mintá
jaként. A filozofikus versek sorában az elvont
gondolatiság irányában a legmesszebb a Kitartó
aIl néznia vizet 066-167.) című darab megy el. Ez
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alighanem a kötet egyik legjobb verse. ,,(.. .) ami
kora Tisza / csak egy öroény volt a szigetek / közt,
de fények villogtak fölötte, / mint a széttépett papír,
vagy / szél sodorta szentjánosbogarak; / tényleg
Szent Iván éj volt, azaz / lett volna, ha van akkor
név, ha / a Hold nem névtelenül tükröződik / a víz
ben, a fákközött nem / névtelenül szuszogegy csíkos
/ hüllő, ma talán szárazcápának / neveznénk, denem
volt név, és a / Tisza se volt, csak majdnem (... )"

Hogy mit jelent a név, milyen mértékben je
lent egyet a léttel, és milyen lényegi kapcsolat
ban áll a teremtéssel, nagyon jól példázza ez az
ősi állapotokat bemutató, mitikus vers. Izgal
mas az a játék, mely a különböző idősíkok, a
különböző tudások közötti feszültségből ered: a
vers beszélője folyamatosan arra kényszerül,
hogy visszavonja azt, amit mondott, hiszen
minduntalan azzal szembesül, hogya létnek az
a korábbi állapota, melyet le kíván írni, még
nem rendelkezett a szükséges szavakkal, ne
vekkel, így nyelvileg megragadhatatlan, a
nyelvben nem létező - tehát nem létező 
volt. Azonban, mint kiderül, a világ - nyelvi
leg - rendezetlen voltában is ott rejlett már va
lamiféle ős-írás: "a tűz ékírása". A vers egyéb
iránt kitűnőenmegkomponált darab, Vörös régi
nagy erősségemutatkozik meg benne, a pontos
versépítkezés, mely az "az additív jellegű reto
rikai szerkezetet'" eredményezi.

Ami a mitikusságot, a mitológiát illeti, Vö
rösnek van egy kísérlete e téren: a harminckét
tételből álló Goldberg-variációk 053-162.). (Itt
jegyzem meg, hogya korábban szövegszervező

elvként említett intertextualitás nemcsak az első

ciklusban játszik fontos szerepet, hanem az
egész köteten végigvonul: így például erről a
sorozatról elmondható, hogy nem csupán a cí
mével, hanem szerkezetével is Bach művét idé
zi.) Véleményem szerint ez a Gregorián kevésbé
sikerült részei közé tartozik. "Isten 3 alakja I a
csiga, a gólya I és az ember. I Az Atya lassú, I a
szentlélek a plafonon I át bedobja az embert I egy al
bérleti szobdba" - írja Vörös, én pedig próbálom
találgatni az értelmét és a célját, de alig sikerül,
aligha is sikerülhet. Ha már csigákról van szó,
sokkal jobb - és tényleg nagyon jó - a pante
isztikus kert-versnek, a Portölcsémek a lét teljes
ségét megláttatni képes befejezése: "Esőben a
zöld tormalevél ragyog, I szomjas csiga mászik rá
azonnal." 050.) (Es itt még egyszer, nagy nyo
matékkal le kell írnom Weöres Sándor nevét.)
Már korábbi köteteiben is megfigyelhető volt,
hogy Vörös, leginkább József Attila Istenem
című verséhez hasonlóan, Istennek valamiféle
antropomorfizálását kívánja megvalósítani. An
nak idején ezt írta például a Távolsági járatcímű
versében: "Ilyen lenne Isten, II ha nő lenne. Rend-



szertelenül / menstruálna. Körmével / hátunkról a
bőrt, miközben / gügyögve játszana, / lekaparná."
(Amit az alvó nem lát, 102.) Ezt folytatja,
radikalizálja az új kötetben például a Zsoltár ör
döghangra (189.): "Isten néhanap önmagára irigy."
Nem egyszerű antropomorfizmusról. hanem
sokkal többről van szó a Táguló és beomló te
rekben (81-82.): "Isten tehát hideg. / Mint a gyik
lába, bármennyit / is sütkérezetta napon. / Folyton a
templomban gubbasztani, / gyerek a szekrényben, /
ahová alig fér be." Nem tudom, hogy ez szándé
kolt-e, de, miként a Simone Weil unokája, ez is
igen provokatív vers. Mit jelent hinni? Hol van
a hit szerepe a 21. századi ember életében? Hol
lakik Isten? A kortárs magyar irodalomban ta
lán csak Pályi András képes arra, hogy ilyen
erővel vesse föl ezeket a kérdéseket, illetve ha
sonló kérdések föltevésére késztessen.

Vörös eddigi költészetének és az új kötetnek
is igen jó darabjai a narratív versek, melyeket
egy rejtett, darabokból álló önéletrajz részeiként
is olvashatunk. (Hogy milyen mértékben fiktív
ez az önéletrajz, nem tudhatom. Mindenesetre
egy határozott kontúrokkal bíró én köré szerve
ződik. Az olvasó pedig hajlik arra, hogy ezt az
ént Vörössel azonosítsa.) A darázs tanftásaiból
megismerkedhettünk a szerző (vagy fiktív hő

se) gyermek-, kamasz- és ifjúkorával, az Amit az
alvó nem lát elsősorban az ifjúkori szerelmekről,

míg A csodaöreg a házas évek és az apaság kez
deteiről szóló verseket tartalmazott. A Gregorián
ezeket a narratívakat folytatja néhány darabjá
ban. Az Ot és fél (104-105.) a saját gyerekkorra
emlékezik, míg Aszurokdarab (102-103.) az apá
nak fiával való kapcsolatáról szól, megtűzve

egy nyelvről való elmélkedéssel. A Megáll az
esávíz (171-173.) kitűnően szövi bele elbeszélé
sébe (az apa elviszi a fiát az orvoshoz) a páli
szeretet-himnusz parafrázisát. (Ezt a bibliai he
lyet egyébként egy másik versben is továbbírja:
A fönn himbáló lámpára, 209-210.) A Gregorián
igazi nagy narrációja azonban az utolsó ciklus
ban, a Rigótáncban található. Ez pedig a nagy
anya, Vörösmama haláláról szól. A korábbi Vö
rös-kötetek egyik legszebb verse a nagyapa ha
lálát idézi meg (Egy talált sorra. Nagyapám emlé
kének.: Amit az alvó nem lát, 78.). Ez nem narratív
vers, hanem a halálról, a halott lelkének sorsá
ról való elmélkedés. A mostani kötetben viszont
Vörös elbeszéli, megrendítő költeményekben el
meséli nagyanyja utolsó napjait (Kismacska a
szekrényben, 213-214.; A varrónő utolsó hete,
238-240.). Kiemelkedően jó darab aRigótánc
(246-248.). A rigó-motívum a halál képzetköré
hez kapcsolódóan már megjelent A darázs taní
tásaiban is: "Milyennek képzelném magam, / ha
már nem élnék, / ha rég ellöktem volna magam / a
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biztostól, mint feketerigó / az ágról?" (Wallace
Stevens hatvanadik születésnapja, 43-47.) A Rigó
táncban a rigó igazi halál-hírnökké válik, Vörös
igazi haláltáncként mutatja be az "őszi rigó"
táncát. "Forog a hang,dönga hordó, / őszi rigó tán
cot jár, / lábán csizma, fején sisak, / nadrágszíja szi
ne bordó, / a csőrén egy csőrkosár, / azt mondja,
hogy: Nicsak, nicsak, / tudom én, tudom én, / aki él,
az pórul jár." Archaikus, zakatoló metrumú sira
tóéneket olvasunk. Vörös nagyon ügyes kézzel
nyúl vissza a legősibb költői eszközhöz, az is
métléshez, hogy hangot adjon az elemi erejű

fájdalomnak: "Vörösmama meghalt, Vörösmama
meghalt." Szörnyű, a romantikát idéző víziókkal
("a halál az ördöggel, / párzika múlt jövővel, / sárga
tenger, haldögök") és teljesen új jelentéssel felru
házott képekkel ("Angyal ül az üvegbúrán, / teto
válás van a szárnyán") dolgozik. A József Attilát
idéző lázadás ("felnövök az ördögökhöz") vezet át a
reménytelen zárlathoz: .megiszom a vérem, / le
nyelemegészben / magamat, magamat". A gyászban
Vörös eljut a hamisítatlan alanyi költészethez.

De nem ezzel a szomorú verssel akarom be
fejezni a kötet méltatását. Az utolsó ciklusban
ugyanis van még egy nagyon jó vers, Az öregség
dicsérete (229.). Fiatal ember ilyen szépen az
öregségrölnem igen ír. Weöres Sándornak sike
rült ez az Oregekkel. Az öregség, az öregek vilá
ga régi témája Vörösnek: már első kötetében, a
Só, kenyérben szentelt egy ciklust egy öreg
asszonynak (Lélekzetek, 39-81.). Nem feledkez
hetünk meg A csodaöreg kötet címadó verséről

sem (A csodaöreg, 78.). Az öregség dicsérete retori
kailag tökéletesen megalkotott, dísztelenségé
ben és áttetszőségében gyönyörű vers. "Hát majd
nekem is nagy lesza fülem egyszer, mint valamibölcs
szoboré? / Bőrömön májfolt jelenik meg, mint most a
fény pora? / Hát majdengem is a felelem lengetkór
házi ágyakfehér sivataga fölé? (.. .) Szép leszaz öreg
kor, a ferde orrhoz hozzáferdül a világ. / Szép leszaz
öregkor, ahogy a pálinkába esett légy gondolatai szé
pek. / Bodzavirágot dobok az aszialodra, fölvágsz egy
paradicsomot, / és joghurtot eszünk barna kenyér
rel." Ez a minden selypítés nélküli, megnyugtató
szelídség teszi Vörös költészetét egészen egyedi
vé. (Jelenkor Kiadó, Pécs, 2005)
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