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SZEPESI ATTILA

Elsüllyedt harangok
(barbár szonettek – részlet)

Kísértetfalva

Mecseki barangolásaim közben elvetődtem egyszer egy faluba,
ahol a régi bédekker tanúsága szerint klumpakészítő svábok élnek.
Lélek se mozdult:
kihaltak voltak az ágbogas utcák, a kerteket pedig
félig már visszafoglalta, mint hajdani birtokát a hadra kelt vadon
ágbogas folyondáraival és baka-magoncaival.
Benyitottam egy-egy házba, ahol falitükrök alvilági fényében álltak a bútorok,
a megsárgult fényképeken egy-egy kendős asszony és vigyorgó kiskatona.
A kamrában érintetlen befőttesüvegekben almakompót és fekete szilvalekvár.
A padlás szárítókötelén porlepett ágyneműk.
Az istállóban rézveretes lószerszámok, a pajtában penésszagú szalma.
Rajtam kívül csak néhány ködgúnyás kísértet kóválygott az utcán,
a kanális partján néhány muzsikás tücsök,
a fákon meg a boszorkány varjak.

Kopácsolás

A forradalom utáni megtorlás idején
minden hajnalban kopácsolásra ébredtek a rabok a miskolci
börtönben, ahogy B. Sanyi kollegám mesélte.
Ácsolták az udvaron az akasztófát.
Hallatszott aztán a pribékek csizmáinak csikorgása, a vasajtó csapódása,
meg a halálraítélt kétségbeesett tiltakozása, ahogy elvezették.
Volt, aki üvöltött kínjában, alig néhányan indultak emelt fővel a vesztőhelyre.
Egyik rabtársa, élete utolsó éjszakáján megbízta Sanyit: szabadulása után
keresse fel a szerelmét, és mondja meg neki, csak róla álmodott, minden
gondolata felé szállt, ám amikor ő elment a megadott
címre, a nő be se engedte a lakásba, fanyalogva, vállát vonogatva
hallgatta – ott állt mögötte új lovagja klottgatyában-borostásan, és
mielőtt Sanyi befejezte volna szívszorító
mondókáját, rácsapták a kaput.

Süvölvény

Sokat tanultam csörgő vadvizektől, kavicsokat sodró
patakok habján futkosó vízipókoktól, hegyi
tölgyek mágusi türelmétől, röpke
nászukat ág hegyén csiripelve ülő
szurtos belvárosi verebektől.
A lábatlan koldusoktól, akik
benső utazásokkal többek mindenkinél,
meg a vakoktól, akik befele látnak.
Legtöbbet mégis a lombokat lapozgató
süvölvény széltől, amely
négy égtáj felől suhog át a tájon, ezerszavú ódon
legendákkal, kaján hírekkel, jajszavakkal, töredék
gitár- meg citera-dallamokkal, suhog és soha meg nem áll,
otthon van mégis mindenütt.
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Aranyfogak

Miklós bá,
a halkszavú orvos mesélte: munkaszolgálatos
korában, valahol Ruszinszkóban, a Verhovina táján,
ahol a Hunyadi- vagy a Szent László-vonalat építették, hogy
feltartóztassák az orosz tankokat, az egyik nyilas-karszalagot viselő
fegyőr, nagyranőtt tahó, észrevette, hogy aranyfogai vannak.
Puskával kiterelte a lágerből, amikor pedig már kint voltak a csádés
berekben, se szó, se beszéd, ököllel ütni kezdte,
minden harag és indulat nélkül, mintha valami
akkurátus feladatot hajtana végre: zuhogtak a
csapások szegény, sárban hempergő Miklós bácsira, és az
ifjú nyikhaj, mint jogos járandóságát
összegyűjtötte a piszokból és zsebébe süllyesztette
a kiköpdösött, véres aranyfogakat.

Szepesi Attila


