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SZEPESI JOL ÁN JOLKA versei

A FESTŐ ÉS MODELLJE

Magritte Fotográfia című festményéhez

Az előszobában kalapját a fogasra 
akasztja, majd belép a szobába,
ott egy félig kész modell várja,
egy háromdimenziós kép.

Ezt most befejezem, gondolja 
– előveszi a festéket, az ecsetet – 
lesz partnerem a vacsoraasztalnál,
az a típus, akit a legjobban kedvelek.

HŐSÉG 

tompa neszek bujkálnak a reggelben
levélsóhajok bimbók szipogása
rovarok lassú léptei az ébredező fűszálak között
hosszú volt az éjszaka
nem adott enyhet a meleg föld kipárolgása
a remegő fényzuhatagban feloldódik 
az elhatározás elpuhul a feszülő akarat
elválik egymástól a test és a gondolat
majd megy mindegyik a maga útjára 
ám előtte megkeresik a túlélésre játszó
őssejt taktikát a déenes egy rejtett zugában

EGY NAP MARGÓJÁRA

kinyitja az összes ablakot
előbb a keletre nyílót 
ahonnan várni szokta

az északiból a szél süvít
minden más hang fülének 
elviselhetetlen szemét

a nyugati ablakon át 
egy zsibvásárra lát hol
egyszerre történnek az
események s a fájó képek
a leghangosabbak

a déli ablak homályos üvegén 
a távolság felmérhetetlen
szelíd semmi testetlen csodája

az üvegtetőn önmagát bámulja
rövidülő perspektívában

aztán azt veszi észre hiányzik a
pelé mi tavaly betévedt otthonába
s elűzte most az illatos gyümölcsöket
tányérra rakja szépen elrendezve
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