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SZEPESI ATTILA

Rózsabogarak

Bodza-virágon
összeragadt
párba fonódó
zöld bogarak.
Fénylő testük
nászba forr,
rebben alattuk a
sűrü bokor.
Hajló ágba
a szél belekap lepke csodálja
mámorukat
s fátyol-szárnyon
fénybe vesző
tovacikázó
szitakötő.
Száll csivitelve
fecskecsapat,
bodzavirágba
a szél belekap.
Zöld liget éke,
rózsabogár –
rebben az egyik
és tovaszáll.
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Schéner Miska virágai

Kornyadnak egy bokályban
emberfejű virágok,
a Három kalap-mester
piktorkedvére várók.
Egyik szőrmók kucséber,
másik tündérleányka,
bókol ez hervadozva,
virul az napra tárva.
Nem tudják, mi a belbecs,
elég nekik a külcsín,
fakó holdviolára
kacsingat a kökörcsin.
A szélfújt napraforgó
kedve kissé borongó,
de rákacag a mályva
és táncol az iringó.
A ciklámen leguggol
imbolygó szeder árnyán,
álmában a komócsin
tulipán lesz – királylány.
Öreg mamó a porcsin,
kajla legény a zsálya,
irigykednek a réten
kéklő búzavirágra.
A tüskés tearózsa
szirmát hullongva ejti,
pipacs búsul magában,
mert nem bámulja senki.
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Bolondóra

Ez itten a törvényszék,
fontos, mint az árnyékszék:
benne tenger tótumfaktum,
minden szava tisztesség.
Ez meg itt a bolondház,
sárgább, mint a bordélyház:
kerge bolondra kontráz
skizofrén és szex-tornász.
Odébb meg a bankfiók,
véren-szerzett milliók;
benne pénzét fialtatja
ezer ádáz dilipók.
Arrább van a zálogház,
kuncsaftja is százszor száz,
mellette a rendőrség,
éhkopp ott a vendégség.
Ez itten az Opera,
cifra zenepalota:
fényes dáma jár oda,
hordónyi a tompora.
Állatkertben vadmacskák,
dzsungel-járó bősz besték:
ordasságuk állatság,
álnokságuk emberség.
Ott az Akadémia,
masszív, mint a kártyavár:
mindentudó fiaiba
a lélek is hálni jár.
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Emez meg a mészárszék:
véres bordák, sült tarják,
nyárson-forgó bús csirkék,
kampón függő vén marhák.
Cifra-tornyos Parlament,
kornyad benne csupa szent:
zsebben dús, de szíve vérzik,
míg a honért libabőrzik.
Egyedem-begyedem,
főiskola, egyetem:
vadkan ott a vizsgabiztos –
verje meg a Jézus Krisztus!
Indóház, kávéház,
árvaház és szívkórház,
múzeum-lett ávé-ház,
levitézlett filmszínház.
Az meg ott az imaház,
sóvár lelket cicomáz,
odébb meg a hullaház,
hol az emlék citeráz.
Mellette a temető:
éternitást lehelő
művirágos cinterem,
vakond-bújta mély verem.

