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KÉT VÉRNYÚL

Havasi Attilának

Két vérnyúl vár a fû között, két szörnyûséges vérnyuszi,
piros szemükben tûz dörög, szájukban éles vérpuszi,
a lábuk húsig karmolász, a fejük borzas kergeség,
a tüskebajszú Vassurány s a bikkfafarkú Verpelét.

Közel ne menj, mert felmorog a fû s elég egy pillanat,
a vérnyulak, a vérnyulak a homlokodnak ugranak,
és lesz csihi, és lesz puhi, a fülnek annyi, perc se kell –
hát csakis akkor menj oda, ha életed nem érdekel.

Táncolnak aztán gyôztesen, és tapossák a tetemet,
és mindkettô még megzabál egy jól megtermett tehenet,
és bömböl-tombol-tamtamol, hogy felvinnyog a ferde rét,
a tüskebajszú Vassurány s a bikkfafarkú Verpelét.

AZ ÛREGÉR

Varró Dani bácsinak

Az ûregér az ûrben él, és semmitôl se fél,
aranyrakéta röpíti, és száguld, mint a szél,
a szôre csupa csillagpor, a szeme fürge fény,
és titániumtaréj szúr a feje tetején.

Már bóklászott a Marson is, és vörös követ rágott,
aztán a Napból ellopott egy sárga lángvirágot,
fogat mosott a Merkúron, és tüsszögött a Vénuszon,
és hogy a Holdon mit csinált, azt sajnos máig nem tudom.

Az útját te is láthatod: kis mozgó pont az égen,
ám hozzád el nem látogat – most ne kérdezd, hogy mért nem.
A földön még nem járt soha, azt mondja: „Nekem túl kék!”
Mert vihar és tûz kell neki, és szûk ûrhajósfülkék.
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Az ûregér az nem beszél, mert egymagában nincs mért,
csak szimatol és ûrkutat, de nem valami kincsért:
barátot keres odafenn, de még egyet se látott –
te is hiába szólítod, mert nem lehet barátod.

Ô innen indult valaha – tán mégis szólj, és hívd haza,
hogy süvítsen le ûrhajója üstökösfény csillaga,
és szelídítsd meg egy kicsit, hogy ne legyen már egyedül,
mert máskülönben új kalandra hív az ûr – s ô felrepül.

Az ûregér az ûrben él, és semmitôl se fél,
aranyrakétán utazik, és száguld, mint a szél,
a szôre csupa csillagpor, a szeme fürge fény,
és titániumtaréj szúr a feje tetején.




