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 LACKFI JÁNOS1 

Cirkusz 

 
Gáti Istvánnak 

Fürdeni nem könnyű dolog, 
Főként ha nyolcvan múlt az ember. 
Ráadásul az ember asszony, 
Szökevények a szappanok. 
A fiatalon nagy lendülettel 
Lehajított törülközők 
Bosszút állnának most ma rajtam, 
Ezért mindennek van kötött 
Helye, ahová lepakoljam, 
Centivel odébb sem kerülhet. 
Máskülönben kitol velem, 
És állhatok ott meztelen, 
Tapogatózva, és örüljek, 
Ha előbb elérem, mint ahogy 
Kicsusszan a lábam alólam, 
S földre vagy kádba zuhanok. 
Tudod, ez nem afféle szólam, 
Ez a valóság, s tetejébe 
Mostanában a fél kezem 
Eleve foglalt, máskülönben 
Mivel tartanám az esernyőt. 
Nem, nem beázás, nem hiszem, 
A vakolat pereg le fentről! 
Telefonban hányszor dühöngtem, 
Vágtam csúnya sértéseket 

                                                           
1   A Fiatal Írók Szövetsége (FISZ) 1998-ban azzal a céllal jött létre, hogy a fiatal magyar írók kép-

viseletében és az irodalmi közéletben szerepet vállaljon. Évtizedes működése alatt a szervezet 
reprezentatív irodalmi társulássá vált. Összeállításunk erre a tényre is emlékeztet. 



2009. június 49  

A kókler házmester fejéhez, 
Ki azóta semmit se tett! 
Tesz rá, az „öreglány” mit érez, 
Addig maradok, nem kismiska, 
Billenékeny ekvilibrista- 
Mutatványomnal, lassan lehet 
(Jól jön kis mellék-kereset), 
Cirkuszban is felléphetek. 

 
 

Nagy miértek balladája 

 
Schleisz Anikónak 

Van barátom és van családom, 
Van kattogó konvektorom, 
Házam nem pördül kacsalábon, 
De jut ruha, eszem-iszom, 
Van filmem, könyvem, pamlagom, 
Van zeném gombnyomásra, bármi, 
Van tudásom egy diplományi, 
Van itthon csoki, sárga csekk, 
Van kistrikóm és nagykabátom – 
Ki felnőtt, mért marad gyerek? 
 
Amit elrontok, korrigálom, 
Amin kell, elgondolkodom, 
Eligazodom logikákon, 
Ami más gondja, én bajom, 
Ami új, érdekel nagyon, 
Ám ki eldől, fel nem tud állni, 
Ami szabadság, csak parányi, 
Ami ajándék, megreped, 
Nem tanulunk, csak ön-hibánkon, 
Ki felnőtt, mért marad gyerek? 
 
Mért működik gép, ha használom? 
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Mért lebeg hajó habokon? 
Mért kockás fű focipályákon? 
Mért hogy repülő fenn oson? 
Mért terjed hang? Én nem tudom. 
Hát az idő miféle holmi? 
Mért tud madár tájékozódni? 
Egy csecsemő mért lesz beteg? 
Mért jön gengszter szemére álom? 
Ki felnőtt, mért marad gyerek? 

 

Ajánlás 

 

Mért könnyebb oly sokszor hazudni? 
Mért épp nekem jár – ócska lutri! – 
Ép szív, ép szem, más himmi-hummi? 
Mért hogy folyton kérdezgetek? 
Mért vágyom anyaölbe bújni? 
Ki felnőtt, mért marad gyerek? 
 

 




