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PARAFRÁZIS EGY KEATS-VERSRE

Az őszhöz

Kék párák, dúsan csorduló izek 

évszaka, cimborád, a Nap kísér, 

az ért szőlő fürtjét begyűjtitek 

a náddal fedett pincék szélinél; 

almák súlyától rogyva csügg az ág,

őszi magvakat zamattal tele-

töltesz: beérik már a mogyoró, 

feszül a dinnyék vérpiros bele, 

késő virág bimbója fakadoz, 

kitárt kelyhéből friss nektárt oroz 

a csíkos méh, a csapongva mohó.

Ki nem ismer téged? – fi gyeltelek 

hányszor én, közelében a rakott 

csűröknek: sütkérezel, ősz fejed 

napsugarakkal cirógattatod, 

vagy aratsz épp, míg a mák illata 

álomba bódít és elejted a 

sarlód egy fűcsomóra, vagy akár 

fáradt cseléd, a kék patak felett 

fődet lehajtod: frissülésre vár, 

vagy borprés illatát szimatolod, 

sajtolsz belőle csorgó cseppeket.

A sok tavaszi kánta hova lett?

Ne búslakodj! van néked is dalod; 

nézd a napot beszövő felleget, 

vadrózsák bíbor palástját amott, 

s parti füzek közt zsongva szétbomol

a szúnyograj, majd öszegyűl odébb, 

mert forgatja szeszélyes szélsodor; 

nyáj béget, rőtszínű domb válaszol, 
Szepesi Attila 1942-ben született Ungváron. Verset és prózát is ír. 
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láthattam, ha láttam a tájat, mely néha felrémlik bennem 

ködből testesülő fi guráival 

álom és ébrenlét határán.

Székelyföld, 2014/12.
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HOZZÁK A SZÉP SZULÉT

Még a Joke is ott volt, amikor a Szép Szule annyi év után végre haza-

látogatott. Ezt a Joke mondta így, hogy hazalátogatott, mert azt olyan 

szépen lehet mondani, és a Joke az olyan volt, hogy szeretett szépeket 

mondani. Pedig a Joke nem is volt családtag, csak nagy tisztelője volt 

a Szép Szulénak. Úgy is lehet mondani, hogy a Jokénak példaképe 

volt a Szép Szule. Persze sok cigánygyereknek volt példaképe a Szép 

Szule, már akkoriban is, amikor még a kórháznál dolgozott. Úgy is 

tudták mind a cigánygyerekek, hogy a Szule már azóta doktor, olyan 

régóta dolgozik ott a kórháznál.

Mondjuk, igazság szerint senki se hívta a Jokét, mégis elment, hogy 

megnézze a Szép Szulét, ahogyan hazalátogat. Igaz, nem is kapott 

a rántott húsból, pedig volt belőle bőven. A rántott hús csak a rokon-

ságnak járt. Mert a Szép Szule anyja nem akart szégyenben maradni, 

ha már hazalátogatott a gyereke. Pedig szépen fölöltözött a Joke, volt 

neki márványos farmernadrágja, meg hozzá lila ingje. Apró csilla-

gokkal a gallérján. Arra nagyon büszke volt, csak nagyobb ünnepeken 

vette föl. Mondta is neki az Erdős Mariska néni, hogy talán valami 

ünnepségre megy a Joke, úgy kicsinosította magát. Pedig még rántott 

hús se jutott neki, mert az úri cigány sokat morgott, hogy mibe fog ez 

neki kerülni, hogy hazalátogat a Szép Szule. A többi gyerekével meg 

mi lesz, akik el se mentek, hanem maradtak itt a nyakán. Azoknak is 

csak enni kell. Jobb lenne, ha nem is látogatna haza a Szép Szule. De 

hiába morgott, mert a felesége, a Margit, aki időnként meg is szokta 

verni az úri cigányt, ha nem úgy viselkedett, helyre tette rendesen, 

hogy akkor ezt már nem is ő baszta a világra, ha egy kicsit áldozni kell 

rá. Mondjuk, azért meg is lehet érteni az úri cigányt, mert hét gyere-

ke volt neki így is, hát éppen elég ennyi éhes szájat etetni, jó, hogy 

nem eteti rántott hússal még a Jokét is.

A Szép Szule az úri cigány harmadik gyereke volt különben. Nem 

is volt azzal soha semmi baj még az iskolában se. Szépen kijárta a nyol-

cat, ahogyan kell, aztán ment a kórházhoz dolgozni. Előbb csak a be-

tegeket tologatta a tolókocsiban vizsgálatokra, aztán a műtétekre is 

előkészítette az embereket. Leborotválta róluk a szőrt, ha olyan helyen 

akarták a doktorok fölvágni a szegény betegeket. Nem volt fi nnyás 

tücsök cirpel, vörösbegy énekét 

trillázza sárga szérűskert alól, 

s búcsúzkodó fecskéktől zúg a lég...

Agria, 2014/4.
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