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Giccs-motívum 
az állatkertben
Emberfejjel játszadozó
tigrisek a kifutóban.

A gondozó túl korán
nyitotta ki az elválasztó rácsot.

Zöld kezeslábast viselő
teste most gondtalan hever.

Vér szinte nincs is.

A két nagy macska
egymásnak gurigázza
a szőke fejet.

Az arcon meglepett
grimasz. Ha épp
arra fordítják, a fényképező
látogatókra kacsint.

V Ö R Ö S  I S T V Á N Fejek
Tehetségtelen uborkafejűek
udvartartásával veszi körül
magát a tehetséges karalábéfejű.
Levest kéne főzni a szemtelenségükből.
A tehetséges olyan magabiztos,
amire nem hatalmaz föl
a tehetség, csak a karalábéfej.
Visszasírnám a fafejűeket,
a dobozfejűeket ? Dehogy !
Megvannak ők, és együtt szolgálják
az üresfejűekkel a karalábé-,
a zeller- és a céklafejűeket.
Ehhez csak a tökfejek nem asszisztálnak,
kivájták őket, gyertyát tettek
beléjük, és most az ablakból
riogatják a járókelőket.

Kalauzhalak
A kipihenetlen, kialvatlan
fáradtságot ugyanúgy
lenyomjuk a tudat alá,
mint a kudarcot vagy a sikert.
Ma több mint 10 órát
aludtam újra és újra felriadva.
Egyik álmomban a kutyánk
szőre izzott fel, mint a parázs.
Hová kerül a fáradtság,
amit nem tudunk kiüríteni ?
A csontjainkban van
egy szemétlerakó ? Ma
onnan is elhordtam valamit
végtelennek tűnő alvásomban.
Ebből a fáradtságtartalékból élnek
belső ellenségeim : a bizonytalanság,
az öregedés, az ügyetlenség,
a feledékenység. Én se
vagyok egyedül, akár
kalauzhalai közt a cápa.



43

Szemgödör
A világ üres szemébe
nézek. És a világ üres
szeme visszanéz rám.
Csak egy szemgödör.
Egy kráter. Egy eltűnt
bolygó felfénylő helye.
Kiégett csillag maradék
vasmagja. Az ősrobbanás
lerágott csutkája, mely
még itt kering velünk.
Bennünk. A magház
szűk barlangja. Lélekrés.
Hasadék az űrbársonyon.
Lefutó szem egy harisnyán
meteoresőben. Letört
cipősarok a vizes járdán.

Jézus népszerű
1 Jézus gyógyított.
 Nem szérummal,
 nem érvágással.
 Megértette azt, aki
 megértésre szorul.
 Embernek vette,
 akiben csak egy élő
 tárgyat láttak.
2 És a béna járni
 kezdett, a néma beszélni.
3 Ezért hallgatták olyan
 szívesen. Tódultak
 hozzá a betegek,
 formátlanok, sértettek és sértők.
4 Ő a bajt bajnak, a jót
 jónak mondta, és ezzel
 csodát tett.
5 Felnyílt az emberek
 szeme az állati és szolgai alvásból.
 Most mitévők legyünk,
 kérdezték. Hiszen
 mi szabadok vagyunk !

Meg ha tá ro zás-
hin ta
1 Az ember emberré vált majom,
 a kutya emberré vált farkas.
2 A búza emberré vált fű,
 a város emberré vált sivatag.
3 A szemét tárggyá vált tudatalatti.
4 Az ember állattá vált lélek,
 majommá vált isten.
5 Az Isten emberré vált semmi,
 az ördög emberré vált valami.
6 A macska emberen élősködő
 hiúz, a majom az ügyesebb
 ember, aki megőrizte függetlenségét.
7 A függetlenség emberré vált
 magány. A szabadság
 emberré vált létezés.

Vörös István (1964) : verset, prózát, 
drámát, tanulmányokat és műfordí-
tást publikál, a PPKE BTK docense, 
több mint 20 kötete jelent meg eddig.


