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SZEPESI ATTILA 

Beregszászi vásár 

 

Sül a kolbász meg a hurka, 
száll a gőze kunkorogva, 
lesi fekélyes csavargó, 
fejerezgő, gyomrakorgó. 

Szájtátiak körülállják 
javasasszony patikáját: 
zuzát őröl, higanyt forral, 
sápkórt kúrál veres porral. 

Vén iszákos térdre hullik, 
nyeklett árnya tovanyúlik. 
Kutya les a kotorékból, 
délceg bolond kukorékol. 

Rühes macska, kóc a farka, 
kék pántlika lobog rajta. 
Ilyen fajzat, olyan szerzet 
szélörvényben tovalengnek. 

Szikrázik a köszörükő, 
rikongat a kártyavető, 
rásandít a róka-szűcsre 
krahácsoló kötélverő. 

Cafka lófrál, körme veres, 
ripőkökre csábítva les, 
kusza haja mint a sáfrány, 
ráncos csizma van a lábán. 

Vakon táncol nyűtt vonója, 
öreg dádé húzza-vonja, 
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húrja foszlik, el is szakad, 
csukló hangja fenn is akad. 

Hol a seprűd, vén szipirtyó, 
kémény fölött tovaringó? 
Szállsz, akár az árnyavesztő 
szélűzött madárijesztő. 

Kancsal kufár, gólyalábu, 
társad égő szalmabábu: 
sovány maradéka pernye, 
tovaszáll – ki tudja, merre? 

Rózsafűzért morzsol mamó, 
volt valaha szemrevaló 
víg menyecske, drága kincsem, 
most meg egyszál foga sincsen. 

Sánta kódis harmonikáz, 
társa mackó, bőszen bokáz, 
pörög mint a víg motolla, 
pohos törpe vele ropja. 

Alkonyodik. Jönnek-mennek 
mindenféle kósza lelkek, 
dülöngélve kurjongatnak 
kéményseprő ördögfattyak. 

Tántorogva lép az egyik, 
balga társa balra nyeklik, 
ő meg jobbra, mintha húznák, 
vonyít, pedig nem is nyúzzák. 

Zsebes, narkós összehorkan, 
lidérc röppen fenn a holdban; 
zöld a szárnya, zöld a képe – 
nincs ki látná, visszatér-e. 
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Üzenet Avalonba 

 
(Határ Győzőnek) 

 
Búcsúzó szavaid hallom a rögzitőn: 
„Ég áldjon, öreg…” és nincsen a folytatás. 
Köd van, wimbledoni. Vaksi homályba bújt, 
 farsangolhat a kontinens. 
 
Tündérvölgy? Avalon? Merre keresselek? 
Számok közt vacilál tétova ujjam és 
hívnálak, de te már arra bolyongsz, ahol 
 Rabelais, Jékely és Weöres 
 
kóvályog valami úttalan úton, a 
fénylő és suhogó éjszaka mélyiben. 
Baudelaire rádhuhog és Villon odébb taszít. 
 Harsog trombita, dob dübög. 
 
Maszkák népe vonul. Ez vihog, az nyerít. 
Loncsos luvnya, lidérc, macska, bohóc le-föl 
korzózik. Novalis ropja, Babits borong. 
 Bömböl Berda a híd alatt.  
 
Bölcs és balga sereg. Ez kölyök, az kopott 
vénség – nyámnyila vagy vérmes? Elébük áll 
Kormos Pista, nicsak! Gombolyu madzagon 
 sárkányt röptet a hold felé. 

 
 




