Vén Dsuang Szi a borospohárba
A sóvárgás tábortűz-parazsa elöntetik
bennem,
az aggodalom göröngyei mellemről kétoldalt
legörögnek,
a szomorúság terjengő olajfoltját gumóvá
gyúrja,
partjaira kicsapja az idők
folyóvize,
örömöm-robbanásaim
röppentyűi felizzó
vakvilágok,
hamuvá légszomjban
zsugorodnak.
Mint csontváz, ódon szélmalom lapátjára
akasztott,
csonttalan
csontváz,
csak kerengek ama nagy sötétség
kerekén.

Az álmodozó
Medve, starking alma, anyám lánykori arca, szipka,
pálinka, Gauss-f éle eloszlás függvényének
képe,
Corregio madonnája, vízbe fúlt gyerek
...
„A világ találomra odavetett dolgok halmaza"
— mondotta volt a nagy Hérakleitosz
...
Ülök az álom fölgyorsuló könyvespolca
előtt,
színek, fejlécek,
címek,
Gulliver utazása —, de sem az óriások országába,
sem Liliputba — de a pokolba, de csak egy asztali lámpa
lehunyt szemhéjam mögé mardosó
fénymezején,
vagy hol — bánom is én!
íme egy szegfű, egy forgó szegfűszál
kéken.
Ülök és bámészkodom Drakula vagy a Sátán
fekete ruhája sötét zsebében.

SZEPESI ATTILA

Terentius Kolkhidis bizánci költő strófáiból

.4

én száműzött
csavargó
az Űrnak kicsi férge
hűlő
kristályzenébe
hallgatózom az éjbe

ördög de
karma-csorbult
angyal de
szárnya-vesztö
hitét kételyre
váltó
rigolyákat
növesztő

a nappal ordas árja
körülcsobog
szutyokkal
arcomon
ember-álca
vagyok ördög meg angyal

lángba hiába nézek
a széle
ködbe-foszlik
mint arcra arc a sárba
lecsobban és eloszlik

a názáreti meghalt
mondják halála élet
tán mind
életre-támad
aki halálra-érett

nem lobbant földi csillag .
égi szövétnek mása
hallatszott csak a nyálzó
farkasok vonítása

a kis csodákhoz felnő
méltó álmokra vágyik
fölfeslő hány titokra ,
s fölér egy-egy
fűszálig

vicsorgó
humanisták
kegyosztö
kannibálok
kincstári
alkimisták
előtt
vacogvaállok

jó volna tudni többet
jó volna
kevesebbet
nyálzó bolondnak lenni
vagy mint a néma tölgyek

én száműzött
csavargó
hókuszpókuszra
resten
az ünnepektől
távol
szól bár ember vagy Isten

szél örvényébe állni
mély szakadékba
hullni
a
teremtésbe-halni
halálból
megújulni

tudom itt minden szándék
marad csak szörnyű torzó
itt minden dús ajándék
testet és lelket orzó

én száműzött
csavargó
mint féreg hull a mézbe
állok a
fénybe-fúlni
perzselő
napsütésbe

gyűlölség a közösség
a barátság csak ármány
megőszül itt a gyermek
és elrothad a márvány

néha hiszem
magamban
ősök átváltozását
ködülte
kőmosollyal
az Isten földi mását

s ha szólok néha mégis
mint idegen magamnak
e bornírt század üszkén
hiénák
felugatnak

néha meg mint a habzó
ártány csak
töltekeznék
maradék fényem
fogytán
árnyak lucskába vesznék

míg a szent
vitrinekben
borongó hősi múmják
körüllesnek
vigyorral
és unalmad nem únják

születtem
éjszaka
a Vízöntő
jegyében
hadak-perzselte
földön
végképp
szuroksötétben

mintha volnának élők
s nem múlik téli álmuk
bár pőre fák hegyéből
varjú károg utánuk

