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VILLANT JÓZSEF 
 

SMS versek 

 

megszeppenve térden állok, 

hódolattal nyújtok át egy nagy szívvirágot, 

aki adja, az nem dilis, 

a virág latin neve: Dicentra spectabilis. 

 

– nem lényeges, csak épp az eszembe ötlött – 

csókolták már, rajtam kívül, a lábadon a körmöt, 

én ezt a legnagyobb hódolatnak tartom, 

mindegy, hogy a cipő milyen: arany-e vagy karton. 

 

amilyen messze van a kelettől a nyugat, 

amilyen nehéz megfogni egy nyulat, 

oly távol essen tőlem, és essen nehezemre 

megbántanom téged, jó gondolat, nemde? 

 

szerelmem, az eget nem, 

de az almát a fáról már lehoznám érted, 

ezt nálam már elérted, 

mást is, esetleg a körtét, 

ha a létra ketté nem tört még, 

lehet, még a meggyet, 

többet nem, csak egyet, 

lehoznám én érted még a dinnyét, 

csak építtetni kellene egy pincét, 

mert akkor lenne hitele, ha mondom, 

hogy a felszínről a mélybe lehordom – 

 

amilyen messze van a nyugattól a kelet, 

amilyen mélyen van az atlantiszi lelet, 

oly távol álljon tőlem megsérteni téged, 

előbb lesznek hinduk a latinos népek – 
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amilyen messze van Jerevántól Makó, 

ahányszor nyerít a trójai faló, 

annyiszor mondjam durván ki a neved, 

oly távol álljon tőlem perlekedni veled – 
 

ha én a te neved csak egyszer is szidom, 

váljék belőlem citrom (Citrus limon), 

ha nem mondom ki neved kellő tisztelettel, 

ébredjek egy reggel pacsirtafű-fejjel – 
 

mondhatod nekem, 

hogy a vers az életem, 

de ha nem lenne ilyen ihlet, 

mit lelkem csak szemedből meríthet, 

nem írnék egy árva sort se, 

csak állnék, mint egy öreg Porsche – 
 

bőröd fehér tündérrózsa, hajad Piper nigrum (fekete bors), 

arcod nagy szívvirág, szemed harang bim-bum, 

ajkad illatos rezeda, pirosló mécsvirág, 

fogaid úgy sorakoznak, mint narancseperfák, 

nyaktól lejjebb tiltva vagyok, mert megszólal a nagy kürt, 

akkor gondolkodj el azon, mi lesz pukkanó dudafürt – 
 

recsegnek az ágak 

idegen ütemre, 

tornyosul a harag,  

rozsdát szór szívemre. 
 

rám verte durva bilincsét az este, 

boldogan olvadnék most puha tenyeredbe. 
 

arcomon a ráncok kisimulnak, 

elcsitul a tél, 

felébredt szeméttelep-lelkem, 

hétfő reggel van, 

s te megjöttél 


