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 PETÕCZ ANDRÁS 
 

Lesz-e csendességed? 
ismeretlen perzsa költő-variáció 

Ha jársz-kelsz városodban, Nagyúr, 
van-e megnyugvás Benned? Hát itt 
jársz miközöttünk, Nagyúr, ha itt, 
közöttünk lépdelsz, miként mi, 
egyszerű polgárok, Nagyúr, van-e 
nyugalom Benned, van-e kicsinyke 
elnyugvás bensődben, Nagyúr, 
van-e még apró puhaság Benned, 
ellágyulás, bármi, ami bennünk 
oly gyakori, valami lazaság, 
valami ellazulás, Nagyúr, van-e 
még Benned valami tisztaság, 
vagy nem is volt soha? És, ha  
sokára, elhagyod városunkat, 
mondd, Nagyúr, marad-e csend 
utánad? Marad majd csendesség, 
Nagyúr, ha elhagyod a Várost, 
csend lesz, és megszűnik majd 
a remegésünk? És a fegyveresek, 
Nagyúr, ha erős fogsorú, gyönyörű 
lovaikkal messzire mennek, ők 
majd emlékeznek-e ránk? És Benned, 
Nagyúr, lesz-e csendesség végre? 
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A játék, miként a foci is 
 Orbán Ottónak 

A játék, miként a foci is, 
mintha mindez bőrlabda lenne, 
a játék, a szélen, vezetem, 
viszem a labdát, a játék. 
 
Új és új labdákat kapok, 
igyekszem valamit kezdeni, 
új és új akciókban, ha lehet, 
ha kapok labdát, ha újat. 
 
Angyali üdvözletek! Magához 
ölel, magukhoz ölelnek, szin- 
te szótlanul, üdvözlet, majdnem. 
 
Köszönöm, köszönöm, köszönöm. 
Játék ez, miként a foci is, 
játék ez, örökös, örökös. 
 
 

A fejedelmi parkban 
Turai Tamásnak 

A fák között, a fák között 
meglapul a sűrű köd. 
S a Kastély, a fák mögött, 
fehér kabátba öltözött - - -  
 
A hó: az lustán elterül, 
az egész táj elcsöndesül, 
s a Kastély: észrevétlenül 
eltűnik a fák mögül - - -  
 



2000. február 51  
 

Tavasz jön, homályos versezet 
 
Rejtélyes versezet, homályos, tavaszi nap, 
érkezik versezet, ezredvég, homályos,  
tavaszi nap, gyönyörű, ködpárás hajnalok: 
rejtélyes-homályos-gyönyörű. 
 
A Duna karcsú gőzösökre. Izgatott víz- 
felület, nyugtalan tavaszi víz, versezet 
szinte alig, sőt, szinte semmi, formai 
bukfencek, nyugtalan. 
 
Tavasz ez, gyönyörű! Hajnali ragyogásban 
nyugtalan vízfelület, sokszínű remegés, 
karcsú gőzösök körbeölelése. 
 
A versezet homályos ugyan, majdnem rejtélyes, 
de a téren galambok repültek közel a verebekhez, 
és mindenütt volt: éles napsütés. 




