
Minden arany szentségtartóba régi Világatlaszt. 
A Világatlaszokba jelerészében éles 
kézigránátokat gondosan csomagoltam. 
A másik felébe heroint, marihuánás cigarettát. 

A szemetet a közparkokban szétszórtam, 
meg éjjelente a gyéren megvilágított köztereken. 
Eközben lopott szentségtartóimat elemelték, 
s mint utóbb megtudtam, kábítószereimet is 
felerészükben elcserélték USA-dollárért, 
kis kurváikkal maguk szívták el a többit. 

Kibiztosítva egyik kézigránátomat, 
fölrobbantották a furgonomat. 
A többit gyúlékony anyagokkal dolgozó üzemek 
raktáraiba dobálták — kérdezem: mi ez? 
Hogyan lehet itt s kivel fair play kereskedni? 

SZEPESI ATTILA 

Szamártestvér 
Testem, szamártestvér, hová? Ügy visszük egymást 

itt az őszi verőfény alatt, hogy nem tudni, ki cipeli 
a másikat, nem tudni, ki az árnyék és az árnyékot vető. 
Izzadsz és botladozol velem, olykor rúgnál s én vissza-
foglak tétován, hisz nem sejthető, melyikünk a gazda, 
melyikünk a megtűrt vad, a domesztikált őslény. Valami 
szellemről makogtak itt a régiek, görnyedve sárgult fó-
liákon, ami már senkinek sem kell többé. Köd az, habó-
kos mágusok ábrándja, varjúkárogás. Mire való a felhők 
néven nevezése, a szavakkal játszadozás, a fürkészett 
titok? A visszfények lidércfények, az álmok szappanbu-
borékok. Az évszakok szívdobbanása képzelgés csupán. 
Gyermeki limlom minden sugallat, ábránd, éberálom. Mi-
nek a folyóparton kavicsokkal gurigázni, lesni szélűzte 
ördögszekeret, szempárok párbeszédét, szivárványhidat 
a város felett? Erdesebb szavak kellenek, művi csöröm-
pölés, dobszó, váteszi handabanda. Hát jól vigyázz, 
iádra semmi szükség többé. Legjobb, ha mindketten 
csöndben maradunk. 
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Eltört dallam 
Mit szólna ön, Arany János, poéták közt görbe 

mágus, körüllesve városában itt e századvégi őszben, 
rikácsoló és akarnok váteszek közt néma őrszem? Rákap-
na-e könnyű dalra, hangolna-e sugallatra, ódon szavak 
faggatója, nyűgös akadémikus, 
cipel akit görbebotja bicebóca járdaszélen, hallik a-
hol prófétálás, vásártéri povedálás — le szabad-e ily 
szót írnom? Excuse, Entschuldigung, pardon! Körül ezer 
műszer, pótszer, vegyszer, kegyszer, gyógyszer, óvszer. 
Itt a kétség örök vétség, csupa kórság a valóság, ön 
aggályos, tiszta lélek, kit a távolság megillet, nem 
firtatom, mit is szólna itt e világvégi őszben, váte-
szek közt görbe mágus, poéták közt néma őrszem. Több a 
verssor, amit áthúz, röpke dal is ritka vendég. Benti 
csöndje fogja tollát fájó görcsbe. Néma ritmus, eltört 
dallam kucorogna otthon hosszan, de csak töredéke gyűl-
ne, szava fogytán ki is hűlne. Ülne éji gyertyalángnál, 
ahogy messzi holdvilágnál — romok között, baljós éjben — 
egy-egy tépett kuvik gubbaszt Csonka-torony tetejében. 

SZÉKELY DÁNIEL METSZETE 
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