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Uffon Patrik*
in memoriam p. i.

gyeremekként még fára mászott
fészkek után ingó ágon
később is magasba nézett
ám alatta ringtak fészkek
 *
szerette ha süvít a szél
cserzi vágyát eső és fény
bátran vonult a hadakkal
megütközött kossal bakkal
s ha megfutamodást színlelt
megtévesztett néhány hímet
mert fordulván oldalazva
a jerkéket átkarolta
 *
szenvedett mert szeretett
szeretett mert szenvedett
pokol tornácából
érezte a mennyet
s az égi magasból
a pokoli tüzet
 *
hogyha vérzett sebzett lelke
egy múzsával elköttette
de egy másik felszaggatta
hátha vérébe fulladna
ám megúszta mindahányszor
mint amikor fára mászott
 *
íjjal nyíllal a puzdrában
vágtatgatott a pusztában

tüzes lovának sörénye
loboghatott fényben éjben
vadászgatott a vércsapán
sűrűn fedte hó a nyomát
ha elfáradt betakarta
kedvesének haja sátra
s szőtte álmát szép reményét
selyembárányok lágy prémjén
 *
mindig nyája előtt
járta a legelőt
zöldellő határban
lelkében madárdal
fülében szél zúgott
szép lány ölelésért
bejárt zeget-zugot
hátra hagyta nyáját
négykézláb is elment
ha hallotta távol
selyembárány béget
nem hagyta a csámbort
nem bízta az égre
kampójára fogta
ne eredjen szélnek
 *
imádta a természetet
imádkozva heverészett
 lágy ölén
 vad bölény
vagy jankai lankán

*  Punczmodern költő a huszonegyedik század második felében, p.i. életművének nagy tisztelője, 
szellemi hagyatékának elkötelezett ápolója. Nagy elődjéhez híven és méltóan, kedveli a klasszi-
kus magyar versformákat. Eme ópusza mellett híres műve az Anyám gendermagos tyúkja. Uffy 
Bendegúz néven is közöl.
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ilonka lankáján
titokban lankadván
 *
a századik szülinapján
csíntevésen rajtakapták
jó harmincas felesége
megtépett egy huszonéveset
 *
jó költő volt jó bizony
emlékére jót iszom
inna ő is bizonnyal
birkózva az iszonnyal

nem is mehet feledésbe
ki behatolt annyi résbe
mélyek mélyét hőn megélve
mélységekbe beleégett
 *
áthágott sok szabályt
megszegte a törvényt
gyakran fenyegette
szakadék meg örvény
s hiába győzte le
élete hány szörnyét
magába rántotta
sok gyönyörű szőrvény
 *
felfedezett hét jó költőt
mindeniknél, hej, jobb volt ő
bár azok is jelentősek
mint hősökön nyíló lőtt seb

nagy költő volt bizony nagy
életműve bizonylat
mágiája máig hat
ellenszere iszonynak
szerették is viszonylag

nagy költő bizony nagy
 *
igazságot egyet ismert
az isteni törvényeket
nemzetéért viaskodva
fittyet hányt a fiaskókra
ellenség közt rendet vágott
szolgálják a túlvilágon
mert egy napon csak úgy döntött
nem vesz többé már levegőt
s jó kardját még megvillantva
elillant a csillagokba
göncöl elé fogta álmát
és felveri a tejút porát
 *
(a feltámadásra)

feltámadás napján
megnyíló sírjánál
a sok versimádó
élő láncot formál
nehogy a sok múzsa
nyakába ugorjon
s tátongó gödörbe
rögvest visszahuljon
megtelne a nyughely
felette testekkel
elfednék a napot
selyembárány prémmel
takarták őt múzsák
éltében eleget
feltámadás napján
hadd nézze az eget
várjanak rá külön
mind egy-egy bokorban
s jó ölelésének
se vége se hossza

(A vers p.i. halálának első évfordulóján hangzik el először az emlékháznál, majd 
évente váltakozva a szobornál és a sírnál a feltámadás napjáig.)
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