
ERDŐS VERONIKA 
 

Ha rád nézek, megy a hasam 
 
Szerelmes versfüzér 
 
 
1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél 
 
Ha most rádőlsz arra a fára, 
Ki fog dőlni és pont telibe talál- 
Na. 
Mert 
Én állok a fa másik oldalán 
Pont a hasamba talál 
Pont a gyomrom alá 
És ez fájni fog, de nem is sejtem, hogy 
A bélműködésem ekkor  
Akadályba ütközik, 
Ami a fa, amire rádőlsz. 
 
És utána csak gyűlik a gyomromban a  
Sok – 
Sok minden 
De nem megy tovább, mert ott 
A fa. 
Ezért csak gyűlik a  
Sok – 
Sok minden 
Ami még nekem se kell – se neked 
Ezért is gyűlik 
Mert csak gyűlik. 
 
Aztán kutyák jönnek, hogy 
Megegyenek 
De ők nem kérnek belőlem 
És szagolnak, szimatolnak 
Engem, aki 
Fekszem a fával 
De szagolni is csak viccből szagolnak 
„Ki tetszenek nevetni” 
Ezt én mondtam 
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És röhögtek tovább 
Azért mert 
Szerintük 
Nem értem a poént 
Ezért elmennek 
Nélkülem 
Mert –Ugye tudod - hogy 
Rajtam  
A fa. 
 
Aztán malacok jönnek 
Nyalogatnak, nyálaznak 
Mert  
Ők se kérnek nagyon belőlem. 
Nyalogatnak 
De azt is csak szánalomból Nyalogatják. 
Mert a gyomromban közben már poshad az a 
Sok –  
Sok minden 
Ami nem megy tovább 
Mert akadályba ütközik 
‒Tudod. 
A malacoknak nedves az orruk 
Tudom, mert 
Nyalogatnak 
Ezért közelről látom 
Nedves az orruk a malacoknak 
Büdösek, koszosak 
„Fúj” Ezt gondoltam. 
És én is megnyalom őket 
De azt is csak szánalomból 
Így leszünk barátok 
De olyan lesz velük –nem tudod. 
Unalmas és olyan rossz lesz velük 
Hallod? Rossz lesz velük. 
Ha rádőlsz. 
 
Csak azt szeretném, ha 
Nem dőlnél rá 
A fára. 
Mert nem biztos 
Nem biztos, hogy 
Lesz olyan, aki leveszi a hasamról azt  
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A fát. 
Amire most rádőlnél 
Nem biztos, hogy a gyomromból az a 
Sok – 
Sok minden 
Ami ha egyszer ott lesz 
Eltűnik 
Nem biztos 
Hogy csak úgy 
Eltűnik 
Ha most rádőlsz arra  
A fára. 
 
 
2. Beragad a csukód a fülembe 

– Ezért vagy hülye 
 
Azért vagy hülye, mert  
Nézted a fákat és 
Azt mondtad, hogy látod a szelet. 
 
Azért vagy hülye, mert 
Nézted a nyíló ajtókat és  
Azt mondtad, hogy látod a 
metró – vezető ‒kezet. 
 
Azért vagy hülye, mert 
Nézted az egyszerre meginduló embereket és 
Azt mondtad, hogy zöld van. 
 
Azért vagy hülye, mert 
Láttad a galambszart és 
Azt mondtad, hogy itt galambok vannak. 
 
Azért vagy hülye, mert  
Nézted annak a csajnak a szemöldökét, 
Azt mondtad, hogy látod benne a szőrszálakat  
De az csupasz volt 
És rajzolva 
‒ te hülye ‒ 
Ezért vagy te hülye. 
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Azért vagy hülye, mert 
Engedted, hogy a homlokom az 
álladhoz érintsem 
És az orrom hegye hozzáérjen a torkodhoz. 
Azért, mert a két mutatóujjad beledugtad a két fülembe 
És csak nyomtad és nyomtad 
Egyre csak mélyebbre 
Addig 
Amíg össze nem ért a két ujjad Középen. 
 
Így lett nekem négy agyam. 
Mert széltében hasítottad szét a féltekéket. 
‒te hülye‒ 
Azt hitted, hogy így majd több 

dologra tudok egyszerre gondolni. 
 
 
 
Azért vagy hülye, mert  
Nem így lett. És 
Azért, mert nem tudod elmozdítani, 

kihúzni a csuklóidat a fülemből. 
Így végig együtt leszünk 
Ügyelet sincs,  
Vasárnap van 
‒ te hülye ‒ 
 
Azért vagy hülye, mert  
Néztél engem és 
Azt mondtad, hogy zsibbad már a karod. 
Hogy elfáradtál 
Hogy én milyen jól viselem,  
Igazából jó is nekem,  
Mert jól viselem 
 
De neked most szar. 
Szarabb. 
 
Ezért vagy hülye. 
‒ Te hülye. ‒ 
Szar. 
 
 

114 
 



3. Mese az europid albínóról 
 

Ketten néztük azt a gyereket 
Talán a metrón 
Mert mindene olyan 
Fehér volt 
Erre 
Ujjal mutogatott ránk 
De hát ti is azok vagytok 
Mind fehérek 
 
Az anyjának zöld szemei voltak 
Az apjának gesztenyepüré a fején 
Én így emlékszem 
De neki mind fehér volt 
 
Barna pólót és zöld gatyát akart 
Lila szemeket 
Kék hajat a fejére 
Piros sebeket a térdére 
Bordó májat a rózsaszín belei közé 
Mellé pedig 
Sárga epét 
Ha nem zöld 
De neki mind fehér volt 
 
Emlékszel ugye? 
Tudod  
Tedd vissza a fejedet a párnádra 
Így nem folytatom ha 
Nem csukod be a szemed 
Ha nincs előttem a füled  
Nem 
Nincs kedvem folytatni 
 
Temperát evett 
‒ de a fehéret kihagyta ‒ 
Mindet bele a szájába 
Hogy  
Ne legyen 
Neki mind fehér 
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Afrikába megy majd 
Gondolta 
Ott mindenki más 
Más, mint ő 
Mert fekete mindenki csak őneki 
Lesz 
Mind fehér 
 
Télen a hóba nem mehetett 
Nem is akart, ‒ idióták 
Az apu mondta, hogy 
Mert 
Hideg van 
De mind tudták, hogy 
Ha egyszer a hóba kimegy 
Nem találják már többet 
Soha, mert 
Mind fehér és 
Neki 
Neki mind fehér. 
 
Lehet, hogy 
Szerelmes vagyok ebbe a gyerekbe.  
Akit nem találnak a hóban és csak kaparja a falat a szobában. 
Mert ki se ment – mindenki idióta. 
Le kell szedni ezt a fehér vakolatot, 
Mert a lekopott vakolat is szebb mint ez a  
Sima 
Fehér. 
(Az anyuka nyugalmára 
Megmaradt az a fehér tubus tempera 
Ha nem is ezért maradt zárva) 
Azzal meg lehet oldani 
Lehet 
Mind fehér lenne. 
 
Lehet, hogy szerelmes vagyok  
Mert ő nem szereti 
A fehéret. 
‒ Csukd vissza a szemed ha mondom. 
Mondd  
Hogy te se 
Vagy ne tudom. 
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Mondj valamit, amit 
Nem szeretsz. 
 
Ne mondd, hogy nem hallod  
Ahogy a gyerekek az utcán  
Sikítanak 
Részegek a saját hangjuktól 
Közben mind a te neveden gondolkoznak 
Aztán rájönnek 
Hogy mi is 
És sikítják a neved 
Aztán a lányok bőgni kezdenek 
Aztán a fiúk 
Mind  
Toporzékolnak 
És kérik, hogy 
Mondd már 
Hogy mondd 
Hogy mi az amit 
Mi az 
Amit nem szeretsz. 
 
‒ Nem tudom, hogy hol 
van olyan nagymama aki 
a saját meséjében nem szurkol 
mert nem akar már fenn maradni 
legalábbis jó lenne ha a gyerek már  
nem  
lenne fenn.‒ 
 
Mondd már, hogy mit nem szeretsz 
Hogy 
Amit te nagyon nem szeretsz 
Azt én  
Teljes szívvel 
Nagyon  
Szerethessem. 
 
Mert  
Talán téged  
Túl 
Nehéz 
Túl 
Fehérnek látszol 
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