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LAVINA eLÉ HóGoLyó

Ma már nem újdonság, hogy a nőci, ha negyven, e-mail-
ben küld szakítós levelet, s a férfi, ha negyven, a Face-
bookon kesereg szerelmi bánatában. Aztán, ha kibé-
külnek, közös képet töltenek fel magukról, legyen mit 
lájkolni a barátoknak. Hol van már a generációkat el-
választó digitális szakadék! Az ötven-, sőt hatvanéves 
nők és férfiak, amikor elegük van a másik nemből vagy 
éppen ellágyulnak a partnerüktől, ugyanúgy a világhá-
lón keresnek hangulatukhoz illő verset, mint a közép-
iskolás diákok.

Szabó T. Anna 2016 januárjában osztotta meg Face-
book-oldalán költőtársa, Lackfi János negyvenedik szü-
letésnapjára írott versét. A megszólított versben vála-
szolt, és innentől csak kapkodta a fejét az internet népe. 
Az eldobott költői hólabda pár nap alatt elképesztő mé-
retű lavinává nőtt, az eredeti párvershez gyakorló köl-
tők és versbarát amatőrök is hozzátették saját költemé-
nyeiket. A megosztásokkal együtt százezrek olvasták 
a Verslavina darabjait, ami minden bizonnyal rekord a 
magyar költészet történetében. Kiderült, hogy a negy-
ven éves nők és férfiak legfontosabb párkapcsolati dilem-
mái ugyanúgy versek segítségével fejezhetőek ki legin-
kább, mint az ifjú szerelmesekéi.

A játékosan komoly versek közül most kiválasztot-
tuk a legjobbakat, hogy az online üzenetek mellé való-
di ajándékot is kaphasson a nőci vagy a férfi − ha már 
egyszer negyven, ami negyven.

Nyáry Krisztián
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LAckFI JáNoS

A nőci, ha negyven…
SzAbó T. ANNA

A férfi, ha negyven…

A férfi, ha negyven, még győzi erővel,
a férfi, ha negyven, a csúcsra kiáll,
a férfi, ha negyven, még jól bír a nővel, 
még fess, ha nem alszik, és friss, ha piál.

A férfi, ha negyven, még állja a harcot,
és tiszta az inge, a homloka fény,
és ránca a sármja, ha nézik az arcot,
és lámpa van hű szive legközepén.

A férfi, ha negyven, az élete rendben,
még nem tökörészik, és nem kapuzár,
nem bízik a földi s az isteni kegyben,
mert veszt, aki áll és veszt, aki vár.

A férfi, ha negyven, már tudja a pályát,
és futja az útját, és hajtja magát,
s csak módjával szidja a más anyukáját,
ha úgy kezelik, mint az automatát.

A férfi, ha negyven, már önmaga szobra,
de érzi, ha vicces a szónoki póz,
és tudja, amit tud, s nem veri dobra,
a semmiben, csendben ringva hajóz.

A férfi, ha negyven, az élete játék,
és tétje a hit meg a hír meg a név,
de tiszta a sor, amig tiszta a szándék,
a férfi, ha negyven, még fűti a hév.
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LAckFI JáNoS

A nőci, ha negyven…

A nőci, ha negyven, még gondos a sminkje,
a nőci, ha negyven, aligha riszál,
a nőci, ha negyven, már taxikat int le, 
és áll körülötte az éjjeli bál.

A nőci, ha negyven, a ráncai szépek,
és lányos a lába, hisz fitneszezik,
ügyel vonalak, szinek egyvelegére,
és ötletes öltözetek övezik.

A nőci, ha negyven, még beste a teste,
a lánya kamasz, vele harcol erőst,
még könnyeden ébred, elalszik az este,
s útjára bocsátja a reggeli hőst.

A nőci, ha negyven, beszéde a pajzsa,
és rendezi vígan a környezetét,
már bomlik előtte jövő kusza rajza,
s múltjáról is egyre kitisztul a kép.

A nőci, ha negyven, biztos hely az űrben,
vevő a humorra, de el nem alél,
bár vágyai vannak, nem vágyik el innen,
nem húzza a csőbe a szoknyapecér.

A nőci, ha negyven, savanyíthat uborkát,
hümmögve idézed a gondolatát,
és összedob este egy isteni tortát,
és rendezi újra zilált csapatát.

A nőci, ha negyven, már támasz a bajban,
körötte pörögnek a lét körei,
és úgy megy az utcán, mint penge a vajban,
s nem bánja, ha medve, ki átöleli.
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LAckFI JáNoS

A férfi már megint negyven

SzAbó T. ANNA 

A nő, aki negyvenes

A nő, aki negyvenes, érti a dolgát,
már tudja mi kell neki, és mi muszáj,
nem játssza a mártírt, a hőst vagy a szolgát,
nem fogja be: már szól, bármi ha fáj.

Hisz tudja, ha hallgat, hát jól belehalhat,
s a férfit is megnoszogatja: beszélj.
Hát hol van a hamv és hol van a harmat?
Már belső a hang, ami mondja: ne félj.

A nő, aki negyvenes, gyermeke arcát
még megsimogatja, és bátran ölel,
és futja az útját, és hajtja a harcát,
és pajzs a tudása, ha küzdeni kell.

Már ismeri jól a tükörben a képét,
és tudja: az fontos, és ez hiúság,
nem bántja a kétség, mert múlik a szépség,
és kor korrodálja a zsenge húsát.

A nő, aki negyvenes, érti a férfit,
nem vágyja uralni, de ő se hajol,
már tudja a földit és érzi az égit,
a testet, a lelket is ismeri jól.

A vágy csuda kanca, de jól zabolázza,
ha vágtat a pályán, bár rázza az út,
de fűti a vére és hajtja a láza –
és végül a célba hurrázva befut.
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LAckFI JáNoS

A férfi már megint negyven

A férfi, ha negyven, még messzire ellát,
közelre viszont már kell szemüveg,
bírja a munkát, és hajtja a dellát,
hát játsszák csak mások a szépeszüket.

A férfi, ha negyven, megoldja a gondot,
szétkaszabolja a gordiuszit,
kész a kerékcsere, mire kimondod,
s ő kéri utána az orra-puszit.

A férfi, ha negyven, jönnek ciki hobbik,
bélyeg, terepasztal, a gombfocimeccs,
lám, újra kölök, bár nagy cula hobbit,
szerinte a Star Wars feregeteges.

A férfi, ha negyven, caplat ki a tóra,
s bár csípi a szúnyog, ő dafke pecáz,
pár sörrel a kricsmiben indul a nóta,
s ágyba lopakszik, míg alszik a ház.

A férfi, ha negyven, még nézi a nőket,
állítja, csak formai vonzalom ez,
jó, nem aszondja, a sok szöszi főleg,
de óvatosan evez, hogyha netez.

A férfi, ha negyven, a semmibe bambul,
merthogy az ember a semmibe hull,
ha meccs van, hujja anyáz, de rohadtul,
s biz az Észit, a díszit üvölti vadul.

A férfi, ha negyven, már elszomorítja,
hogy meghal, s a gyermeke elfeledi,
de jelzi pityegve, hogy él, a mobilja,
s újra belendül a kedve neki. 
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SzAbó T. ANNA 

A macsó, mire negyven

LAckFI JáNoS

Egy kamikaze hétköznapjai

 

A macsó, mire negyven, végre férfi,
hisz disznót vág vagy pocakot növeszt,
az egész világ működését érti,
és osztja az észt, issza, mint a szeszt.

A macsó, mire negyven, besorolt már,
a vezérelvet hűen követi.
kinek a papné és kinek a zsoltár -
s ha muszáj, fekszik mindkettő neki.

A macsó, mire negyven, megy előre,
a nagy pénzt hajtja, holott vagyonos,
és egyre inkább vastagszik a bőre,
hisz ismeri a dörgést, nagyon is.

A macsó, mire negyven, már megérti
hogy rúgni-nyalni hol kívánatos,
s ha nővel beszél, ösztönösen érzi,
hogy visszaszólni melyik hajlamos.

Leugatja vagy elkerüli őket,
hiszen a macsó nem revideál.
És közben szörnyen tiszteli a nőket:
a hős anya az igaz ideál.

A macsó csak a te javadat látja,
és éppen ezért megmondja neked
hogy mit is csinálj. Nem tetszik? Hiába,
nem ismered a saját érdeked.

A macsó megfáradt a hatalomban –
neki se könnyű, elhihetitek.
Ha vívni hívják, tankkal támad nyomban.
És át nem adná posztját senkinek.
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LAckFI JáNoS

Egy kamikaze hétköznapjai

Lenyírja gondosan a kertben a füvet,
és lelkifurdalása van, ha elmulasztja,
dalt zöngicsél, kalapjára vigyáz,
vagy sapkát hord… kinek van ma kalapja?

Gyerekét tisztába teszi vagy
segít neki fizikában, ha tud még,
igyekszik a munkában megfelelni,
s tudja, mit ér családban a jelenlét.

Asszonyára olyan szemmel tekint,
hogy lássa mindig aki volt, a lányt is,
néha nyers, máskor romantikus vagy dévaj,
asztalnál, ágyban néha fenomenális.

Fizet adót, ha szívja is fogát,
a szemetet többnyire szelektálja,
bírja a versenyt szívvel, lélekkel, ésszel,
s nyugtatja magát: nem csak övé a pálya.

egy pofa sörre többnyire kapható,
ha aznap este nem kell már vezetni,
vagy ha épp kimenőt kapott otthon,
vagy ha éppen nincsen dolga ezernyi.

Jótékonykodik jó szívvel, kicsit unja,
hogy a fél világ tőle kéreget már
egy százalékot, figyelmet és türelmet,
teli a naptár, s lassan üres a kaptár.

kéményseprőt látva nem keresgéli gombját,
s nem gondolja, hogy igaz, amire tüsszent,
néha teányi csend segít neki
lábánál leráncigálni az égből Istent.
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