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SZEPESI  ATTILA 
 

21 Graffiti 
 

 
Hasonlat 

 
Nézted a szárnyas üstököst 
eszmélkedő kamaszkorodban, 
mint az iglói patikus, 
aki – hite szerint – soron van. 

 
 

Neszme 
 

Se szárny, se tűz, se part, se szél. 
Puszta a föld. Puszta az ég is. 
Nincsen se ág, se kő, se por, 
csupán az űr. Valami mégis. 

 
 

Mozart 
 

Játszik velünk Isten bohóca, 
mielőtt végképp este lesz. 
Az ürességben zengő hangzás 
álmaink asztrálteste lesz. 

 
 

Parányok 
 

Böde, cickány, Kató-bogárka, 
kunkorgó féreg, gyík, tücsök. 
Hemzsegésüknek nincs iránya. 
Mind lót-fut mégis, mind nyüzsög. 
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Szaturnusz fiai 
 

Atyánk, e korszak elemészt. 
Testünk csócsálja bűzös ajka. 
Érezzük üszkös fogsorát: 
vagyunk a vércafatok rajta. 

 
 

Emlékdal 
 

A csöngei cseres alatt 
elfut a Leánka-patak. 
A marhacsorda vízbe gázol. 
És maga Orpheusz a pásztor. 

 
 

Ünnepek 
 

Előbb a jámbor csodavárás. 
A szemforgató fellegjárás. 
Aztán a kókler-ordibálás. 
Zabálás. Vedelés. Okádás. 

 
 

Altamira 
 

Barlang ölén, a föld alatt, 
hová nem csillan semmi fény: 
sáros paták robajlanak, 
falkában vadló és bölény. 

 
 

Graffiti 
 

Ahogy az ember tovalép 
– árnyék körötte, éj alatta –, 
a rózsa és kereszt jelét 
felírja érdes házfalakra. 
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Jampecek... 
 

Jampecek, hippik, rockerek. 
Tört hangszerükön lóg a húr is. 
Foguk üszkös. Hajuk kihull. 
Megvénültek, ahogy az Úr is. 

 
 

Kaukázus 
 

A bérceken: saskeselyűk. 
A völgyeken: elporló népek. 
Morzsák a héroszok korából. 
Örmények. Abházok. Oszétek. 

 
 

Öszpöröntö 
 

Ődöngő, csökött bősz dögök: 
szőrköntöst öltő ördögök. 
Mind dörmög, röhög és röfög. 
Pörög vörös tüzek mögött. 

 
 

Buddha 
 

Ki voltam rangrejtett királyfi, 
az űrt akartam kitalálni. 
Élni a légbe-folyva, vétlen: 
én Sziddhártha, de Buddha-képpen. 

 
 

Fametszet 
 

Fekete varjak feketében. 
Fekete ágon feketék. 
Fönn feketénél feketébben 
kormos felhőkkel fut az ég. 
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Gercsepuszta 
 

Vén templom. Kőív, kapubolt. 
Körötte hajdan falu volt: 
a néhány-portás Gercsepuszta. 
Most szélzúgás a széle-hossza. 

 
 

November 
 

Bozótok bornirt fejszefényben, 
csupasz fák, égre-meredők. 
Megjelölve, sorsukra várva 
állnak a hóhér tél előtt. 

 
 

Balassi-földrajz 
 

Varbó, Fülek, Selmec, Somoskő, 
Szanda, Beszterce – mind romos kő. 
Kéklik álmaink végvidékén 
Zólyom, Hollókő, Csábrág, Dévény. 

 
 

Históriánk 
 

Ágak hegyén nyiszlett galambok. 
Mezőn pár göthös kergebirka. 
Múlik csóró-históriánk 
vizekre és szelekre írva. 

 
 

Betlehemezõk 
 

Zörögnek vasalt kapukon. 
Jégcsillám ül szakállukon... 
Két bicebóca, vén balek 
cipeli a betlehemet. 
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Módi 
 

Veres csőr. Zöld szem. Pávatoll. 
A trágyadombon áll a bál... 
Meddő jércike kotkodál, 
csökött kakas kukorikol. 

 
 

Xenakis-dallam  
 

Éj. Szempár. Kavics. Létige. 
Tükör. Szél. Súgás. Senkise. 
Rácsok. Csigák. Opál ködök. 
Üres meder. Alatt, fölött. 

PAPP GYÖRGY: TÜKRÖS 


