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Vörös István

AZ ELCSERÉLT HARISNYANADRÁG

Amikor leültem, hogy harisnyát vegyek 
a sétához, mert éjszaka leesett a hó, 
és hajnalban leesett a hőmérséklet, 
és a lábam lassan új színt, új formát 
kapott, rögtön rád ismertem. Hiszen 
ez a te harisnyád. A láb, amit 
kívülről szoktam látni, most az én 
lábam volt. Harisnya teszi a lábat, 
és láb teszi az asszonyt. Figyeltelek, 
hátha valahonnan előlépsz. De nem 
ért föl csak a combom közepéig.
A kép szétpukkant, újra én voltam 
itt, és morogva toltam magamról 
lefelé a használhatatlan jószágot.
Ezt minek cipeltem? Ha sikerül 
az átváltoztatás, talán már a takaró 
alatt lennénk, ujjaim becsúsztatnám 
a könyökhajlatodba. Eltakarna a hajad, 
ami hosszú, mint a január, és egyre 
nő, ha most itt lennél, talán 
akkor is ugyanott heverne a harisnyád.

A JÓ TERMÉSZETRAJZA

Ajó ereje sötét, átszakad tőle 
a világ fala, Isten benéz, be
tapasztja a nyílást, de félelem 
fut végig a tájon, felhők árnyéka, 
ágak törnek le a fákról, ajó 
ereje sötét, egész közeljön 
éjszaka, tántorogsz az érintésétől, 
egy szelet húsban, ha kettévágod, 
megleled, a sörben a hab alatt 
ott billeg egy vékony sávban, 
szeretőket, ha kiáltani hallottál, 
mikor már egymás létébe



Vörös István: Versek • 921

roskadnak, a jó beszélt, és ha 
denevér nevetett a füled mellett, 
megértetted a nevetését. A jóval 
nem találkozhatsz, mert agyon
nyomna a titok csendesen pergő 
pernyéje. A jó felráz, félredob, 
ledönt, átrobog rajtad. Az angyal 
akkor, kezében a liliommal, azért 
vetette térdre magát, hogy bocsánatért 
esdjen, az olvasópultjáról feltekintő 
szűz, mit sem sejtve hallgatta 
a mentegetődzést, de már át is 
ütötte a nyíl, véresen az oldalára 
dőlt, kezdődik, motyogta 
a hírnök. Beszakadt a plafon, 
a padláson galambok keringtek.
Füst szállt föl a szomszéd házból, 
felgyulladt egy függőágy, benne 
égett egy ismeretlen ember.
A hamuban fekete patákat találtak.
A férfi szép volt, mondták 
a szolgálók, a lánya, aki vele jött, 
szintén szűz. Nem számított. A 
jó igazságtalan, személyválogató, 
mindent megenged magának 
a célja érdekében, szerencse, 
hogy nincs célja. Szerencse, hogy 
amit elvesz, az amúgy is az övé, 
szerencse, hogy amit odaad, 
az amúgy is a mienk már. Akkor 
ott az az asszony feltápászkodott, 
férj után kell néznie, tudta.
Zúgott a füle, lüktettek a csontjai.
Ha talpon tud maradni, érezte, 
a tenger szintje megemelkedik, 
ha leporolja magát, érezte, 
a vízbe vész egy sáskaraj.
Az angyal kint öklendezett 
a kertben. És milyen a rossz?
Nincs is. Legfeljebb egy-egy szilánk, 
mikor rendbe akarjuk tenni, 
amit a jó elrontott.


