Költőverseny
a Szépművészeti Múzeumban
2008. november 27.

Költőverseny

Az Antik Gyűjtemény centenáriuma alkalmából rendezett költőversenyre Nagy Árpád Miklós, a Gyűjtemény vezetője hat
költőt kért fel. A Gyűjtemény nyolc darabjának képét és leírását kapták meg előre a résztvevők, de csak a helyszínen derült
ki, hogy melyik lesz az, amelyikről a műsor szünetében a kiállítóterembe átvonulva verset kell rögtönözniük tetszőlegesen
választott antik versmértékben. Volt egy házi feladat is: a költőknek mintegy húsz sor terjedelemben hexameteres „eposzt”
kellett írniuk arról, hogy a múzeumban bankett zajlik, vagy

netalán épp költőverseny. A költők némelyikét továbbvitte a
lendület: noha ebben a versenyben nem osztottak díjakat, hazatérve a többi „érettségi tételt” is kidolgozták – volt, aki egyet,
volt, aki mindet.
Először az említett tárgyak fényképét közöljük azzal a címmel és leírással, amelyet a költők kézhez kaptak (A képek nem
méretarányosak.). Ezután következnek a versek a résztvevő
költők sorrendjében. Minden esetben először az eposz, majd
az adott tárgy(ak)ra írt költemények olvashatók.

Apás szülés – az Eileithyiák tanácsai Zeusnak, amikor világra
hozta Pallas Athénét
Athéni feketealakos amphora (bortároló edény). Egyik oldalán trónuson ülő Zeus, kétoldalt az Eileithyiákkal; kézmozdulatuk a szülést segítő funkciójukra utal. Mögöttük egy-egy
férﬁalak, a mitikus történetek mindenkori nézői. A váza másik
oldalán három versenyfutó. Kr. e. 530 k. Az ún. Hinta-festő
műve. Agyag, magassága 38 cm. Ltsz. 51.21.

Ki a budapesti táncosnő, és mit néz?
Ruháját rendezgető ﬁatal lány szobra (a Budapesti táncosnő).
Hosszú, vékony szövésű chitónt és nagyméretű, súlyosabb
anyagból készült köpenyt visel. Kr. e. 3. század második fele.
Márvány, magassága 62 cm. Ltsz. 4759.
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Óda az ékszervitrinhez
Ékszerek, ruhakapcsoló tűk, varázsgolyó és mécsesek a római
császárkorból.

Az oroszlán, az őzgida és a sakktábla meséje
Kétfülű etruszk tárolóedény. A vállon sakktábla-motívumok
között tátott pofájú oroszlán, előtte szarvas vagy őz; a hátoldalon szarvas vagy őz, előtte vízimadár. Az alatta lévő sávban
vízimadarak sora, majd metopékba rendezett ágak és sávos díszítés. 700-690 k. Agyag, magassága 46,5 cm. Ltsz. 96.3.A.

Mi Euripidés véleménye a budapesti kardalversenyről?
Euripidés márvány portréja. Kétoldalt rendezetlen tincsekben
lelógó, a fejtetőn erősen megritkult haj, bajusz és körszakáll.
Petyhüdt arc, mélyen ülő szem. Kr. e. 330 körül Athénban készített bronzszobor nyomán. A Kr. u. 2. század eleje. Márvány,
magassága 40,5 cm. Ltsz. 4054.
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Az úrﬁnak ma rossz napja van. Miért?
Római férﬁportré (ún. Marcus Antonius). Erős csontozatú, telt, borotvált,
oldalra néző arc, lebiggyesztett száj. Stílusa alapján az 1. században, Claudius császár (41–54) vagy a Flaviusok (69 után) idején készült. Márvány,
magassága 35 cm. Ltsz. 4807.

Orpheus és a „holló” beszélgetése
Hatszögletű mozaik. Sziklán ülő
Orpheus, kezében kithara és lantverő
(pléktron). Mögötte fa, ágán madár
(„holló”). A jelenet alighanem padlódíszítő mozaik-kompozíció középső része: Orpheus körül vadállatokat
kell elképzelni, akiket megszelídít a
dalnok muzsikája. Színes mozaik,
szélessége 113,5 cm. Ltsz. 2005.7.A.

Az amphora monológja
Pun tárolóamphora. Alja csúcsos (így lehetett könnyen homokágyban megállítani). Díszítetlen. Karthago környékéről származik.
5-3. század. Agyag, magassága 23 cm. Ltsz. 59.12.A.
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Kiss Judit Ágnes
Isteni party
Isteneinknek nem kell már madarak s bika vére
(Jó bikavér, az kéne talán, na de hagyjuk a témát),
Annál inkább szükségük van a szórakozásra.
Új szentélyük, a múzeum egy-egy terme kiváló
Olykor disztingvált, elegáns bálokra kiadni
– Vad goa-partyra, köztünk szólva –, s a bérleti díjból
Néhány római szobrot tudnak restaurálni.
Lett is nagy buli, szívtak a lányok, a srácok ezerrel,
Ott őgyelgett egy ﬁatal pasi jól befüvezve,
És egy szűz istennő szobra elé odatévedt.
Szégyenszemre begerjedt, s ily szárnyas szavakat szólt:
„Hű, de csinos csaj vagy, várj csak, most meglovagollak!”
Hullott is gatya, ing, mindjárt ott áll anyaszülten,
Ám mielőtt tisztátlan mancsával s egyebével
Hozzáért, csoda történt isteni tiltakozásul.
Föl-le cikáztak a villámok, de a hapsi vigyorgott:
„Nézd, de vagányul felturbózták, klassz a stroboszkóp!”
Mennydörgésbe vegyült tenger zúgása. Hiába.
„Azt a’, de jó keverés! – dörmögte a srác. – Ki a DJ?”
Mondjuk stílszerűen: sic transit gloria mundi,
Isteni jelzésből a hitetlenek úgysem okulnak.
Más lehetőség nem volt gátat szabni a bűnnek:
Márványkővé vált a gazember! Azóta is ott áll
Meztelenül, fültől farkáig megmerevedve.

Úgy szorította a vízimadár torkát, hogy az eltört.
„Gyilkosság!” – ugatott fel az őz felháborodottan,
Míg a madárkák mind menekültek szárnysuhogatva.
„Ronda csaló az oroszlán, nem játszom vele többet!”
Ezt kiabálta az őz, míg futva futott be az erdő
Mélyibe hírét vinni a rettentő balesetnek.
„Hé, be ne köpj!” – ordít az oroszlán, s uccu utána!
Így fut azóta az őz, s az oroszlán kergeti mindig,
Szégyene hírét végül az őzgida szét ne vihesse.

A táncosnő beszól
Mit bámultok, urak? Tetszik az új ruhám?
Ismerlek, titeket úgysem az érdekel.
Sem színek, sem anyag, csak mi alatta van:
Csont- bőr- zsír- meg izomszövet.
Tudjátok, ki vagyok? Testi szerelmemért
Kínáltak palotát, drágakövet, ruhát.
Gyémánt ékszerekért el nem adom magam,
Ingyen kell, aki kell nekem.
(Ettől majd pipa lesz sok hülye hódolóm,
Kurvának titulál, bár odavolt előbb.
Ám én büszke vagyok, senki se birtokol,
Álszent, ostoba férﬁnép!)

Az amfora monológja
Az oroszlán és az őzgida rajzfilmje
Itt látható a római ősmozi:
Csak fogd a korsót, kösd föl a két fülét
Egy szál zsineggel jó magasra,
S hogyha bepörgeted egy irányba,
Aztán az alját gyorsan elengeded,
Elkezd pörögni, mozdul a száz alak,
Csodás mesét látsz elforogni:
Vágtat az őzgida, és oroszlán
Száguld nyomában, vízimadár röpül,
Minthogyha élne, azt hiszed, úgy mozog.
Az etruszk mozgókép ilyen volt
Krisztus előtt, na ki tudja, hányban.

Az oroszlán és az őzgida esete
Sakkpartner volt régről az őzgida és az oroszlán,
Mindig a vízparton játszottak az este, vasárnap,
Önkéntes madarak szolgáltak sakkﬁgurákul.
Egy játszmában az őzgida éppen sakkot adott, mert
Egy fontos lépést jól elnézett az oroszlán.
Esküdözött: „Fogtam a bábu nyakát még!”
Erre az őzgida: „El volt rég engedve, barátom!”
„Fogtam a torkát” – szólt az oroszlán. „Fogtad a t’od, mit!”
Így követett szó szót, s az oroszlán, hogy bizonyítson,

Porcelánok, meisseni csészealjak,
Ólomkristályból kicsiszolt pohárkák,
Összetörtek, és a szemétre dobták
Már valamennyit.
Bármi szép is volt, darabokra hullott,
Nem maradt meg, mind az enyészeté lett:
Karcsú vázák, fényes üvegszelencék,
Mázas edények.
Én vagyok csak, ronda cserép, egészben,
S hogy vigyáznak rám! Sosem érdemeltem.
Hallgassátok, hogy röhögök ma este
Kárörömömben!

Rosszkedvünkben tele…
(a dalnokversenyről)
Elfajzott nép ez, nem tisztel semmilyen istent!
Mit keresek ma közöttük? S ők tőlem mit akarnak?
Korcs nagyapák unokái! Hogy nem halt ki egészen
Még, amit emberiségnek hívnak? Tiszta gyalázat.
Itt szambázik az orrom előtt sok marha dilettáns,
Azt hiszi, nagynevű szerzőkkel képes vetekedni.
Még hogy verseket ír! Micsodát? Én mondom, Athénban
Már a piactéren kiröhögnék mind, valamennyit!
Ékeskednek a más tollával az ultramodernek.

76

Okor_2009_1.indd 76

2009.05.20. 14:27:21

Költőverseny

És hogy a nők is? Aztán végül a majmok a költők!
Mak-mak-mak, leskribálják, az lesz ám a poézis!
Pfuj, piha, torz nemzetség, nem kell egy szavatok sem!

Sok bába közt…
– Tágulsz már, Zeuszunk? – Görcsöl-e a fejed?
– Most végy egy levegőt! – Még ne lihegj! – Na, most!
– Farfekvős baba lesz. – Fejben a far ciki!
– Megfordítani nem tudom.
– Szörnyű egy pofa ez! – Nézd, hogy erőlködik!
– Mit próbálja, amit tudnak az asszonyok?
– Másnál, mondjuk, a gát, nála az agy reped.
Mért kell szülni a férﬁnak?
– Úgy tűnik, sikerül. Rendben a méhlepény.
– Fejben nincsen olyan! – Jó, lehet agylebeny.
– Nem mindegy? Az fő, megvan a kisbaba,
Istennő! Gratulálhatunk?

Orfeusz és a holló párbeszéde
– Kááár, jó Orfeuszom, most mért egyedül danolászol?
Egy szólamban rém unalom, már meg ne dühödj rám!
Asszem, kéne neked legalább egy klassz muzsikustárs.
Mért nem kérsz pölö engem? Lennék backvocalistád.
– Megharagudnál, kedves hollóm, hogyha aszondom:
Két szólam hamisan rosszabb, mint egy, ami tiszta!
Inkább full egyedül nótáznék, full a capella,
Mint teveled, hisz a hangod rettenetes recsegés csak.
– Ismerlek, ravaszabb vagy, mint bizonyos vörös állat.
Jellemző a dumád! Ülnék csak sajttal a számban,
Volna lemezkiadóm, cégem, más volna a fekvés!
Mindjárt jobban tetszene éneklésem az úrnak!

Könyörgés a római üvegvitrinhez
Karkötők, gyűrűk, ruhakapcsoló tűk,
Hajdíszítők, fülbevalók, nyakékek,
Mennyi ékszerrel viselős a tested,
Római vitrin!
Engeded, hogy nézzem a csillogásuk,
Mégse foghatom meg a sok csodát, bár
Jól tudom, hogy több ezer éve várnak,
Add nekem őket!

Kőrizs Imre
Dalnokverseny a múzeumban
Antik műtárgyak fejedelme, a Nagy nevü Árpád
felszólítja a kobzosakat dalt zengeni, mert épp
most száz éves a Szépművészeti Múzeum antik
gyűjte – dicső – ménye. De hogyan kezdődjön a szózat?
Én jó kobzosként fogom, és elkobzom a verset,
elképzelve, Arany Jánost két hexameterben:
„Ég a kopár szik sarja a tűző nap melegétől,
tikkadt nyájakban legelésznek rajta a szöcskék.”
„Jöttem a Gangesz partjairól – zengné Ady Endre –,
Nincsen apám, se anyám”– feleselné József Attila.
S hogy folytatja a büszke regét Nádasdy, az Ádám,
minden költők közt legszebb ingek viselője,
az, ki az Isteni színjátékot terzina nélkül
szép, gördülékeny prózai fordításban éppen most teszi
le a nemzet asztalára, vagy
görbehajótalpú cipejében Kiss Judit Ágnes
irgalmasvérnő vagy a Fény költője Szabó T.
Anna, ki gyermekversremeket szerzett legutóbb épp
egy lila légyről? Műtárgy őt nem hozza zavarba!
És hogy szabja ki Várady majd, a Szabolcs a magáét?
Mert azt nem hihetem, hogy mint sokszorta: szabódna!
És végül – nem utolsó sorban persze – a Mester,
költőként aki énnekem is jó felnevelőm volt,
hogy csavarintja Lator László, ki e felvezetésért
méltán róhat meg – bár én mindent beletettem,
mit csak tudtam: tmésist, antithesziszt, pleonaszmoszt –
ellentétet, rossz szórendet, szószaporítást.

Az etruszk váza
Sakktáblák közt négy ló sétál át: ez az átló.
Sétál? Cammog? Üget? Nem! Lóugrás, ami készül.
S mit keres ottan a sor végén az a szörnyü oroszlán?
Nyilván sakkedző, ki a lustát farbaharapja.
*
Két lop meg két antilop: így jön létre egyensúly.
Három sakklinzer, kakaóscsigafarku oroszlán.
Hármójuk linzerbe harap, egyik meg a fűbe,
s így megy egész addig, míg végül nem marad egy se.
Akkor majd sakkozhat fejben a bősz fenevadja!
*
Ló, sakk, ló, sakk, ló, sakk, ló – aztán egy oroszlán.
Hamm. Ló, sakk, ló, sakk, ló, sakk – és újra harap most.
Ló, sakk, ló, sakk, sakk – és ismét tátja pofáját!
Ló, sakk, sakk, sakk – és még mindig éhes a szája.
Hamm ismét. Matt.

Mit neked szépség, hiúság, te csak vagy,
Nem törődsz gőgödben a tárgyaiddal,
Szép üvegvitrin, darabokra törj most,
Lopni szeretnék!
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Lator László
Invokáció és enumeráció
Arma virumque – de hajh! ma irunk-e ily hős epopeiát?
Szólunk hozzád, hallasz-e, nénénk, Phallosz Athénénk?
Pennánkban forgasd a golyót, a Biróban az írót,
szálljon az égnek a Szépmuzeumban a római ének!
Rhapszodoszok, trubadúrok, hős ős szittya regősök,
hát nosza, szóljatok, ék-szavuak, noha nem Görögország,
nem Syracusa, se Róma, se Nürnberg, csak Budapest ez.
Jöjjön hát a menet, legelől a szép poetessák!
T. Anna, a széphaju khárisz, a vont-szemü femina-Sartor,
tökgyalu és fakanál és fényes vers a kezében.
Jöjjön az irgalmas vérnő, Judit Ágnes, a Parva,
pejderesét (és mást is) szőrén szokta megülni.
Jöjjenek ők is, a gyarlóbb nem nagy képviselői:
Jöszte, Arundínétumi Ádám, láng-kezü tolmács!
Elvet minden vaskalap-elvet, hagyja a nyelvet
önműködni a köznapi szlengben, a nyersben, a versben.
Jöszte, Szabolcs De Parvo Castello, csoda-dalnok,
mestere minden jónak, szónak, szófacsarásnak.
Jöszte, legifjabb férﬁ a rajban, Praxinus Imre!
Tud mindent, s mindenre fütyül, metrumra s a rímre,
mindent eljátszik, de a maszkja mögül kikacsingat.
Mesternők és mesterek ők mind – én meg, az ódon
versiﬁcator, szépen-csendben félrehuzódom.

hősünk orra elé. Száz szolga nyüzsög, kipakolják
minden idők legjobb lakomáját: esteli bankett
pompás készületét. S mennek, dolguk befejezvén,
ott hagyják a terített asztalt, míg jön a vendég.
Tárul az ajtó este, a vendégek besietnek –
ám a büfé csonkán meredez, csak a bőre, a héja,
az alja maradt mindennek, pár szem rizs, kicsi torta,
félig üres pezsgős üvegek – ó, ördögi botrány!
Egymást vádolják, kiabál pincér és hüppög a hostess,
rákvörösen próbál a direktor mentegetőzni.
Senki sem ért semmit. De mi történt ezzel a képpel?
Domborodik has-tájon a vászna a nyalka vitéznek!

Sapphói strófák egy görög vázára
Sakkozás közben kibujik belőlünk
ösztönünk és nyers fogakat mutatva
támadunk csöndes, gidalelkü társra,
mint vad oroszlán.
„Győzni fogsz!” – így szól az a büszke páva,
körbe járkálván odaszól az őznek;
mert hisz őzből több van a váza csíkján,
s egy csak oroszlán.

Szabó T. Anna
Kétfülü etruszk
Bőg az oroszlán – méghogy oroszlán! Csőfejü sárkány,
nyelve kígyónyelv, lába madárláb, cápa a szája.
Lép a huszár C6-ra – na, sakk a sirálynak!
Már ha sirály az a görcs – félméter a farka!
Most a torony D8-ra megy – egy lépésre a mattól!
Ó jaj, azt tudnám csak, hol van a kétfülü etruszk?!
Bár, mit mondjak? nem nagy hecc, hogy két füle van csak.
Kétfülü kancsó nálunk is gyüszmékel akárhány.

Nádasdy Ádám
Bankett a múzeumban
Jó száz éve, hogy itt állsz hűs márvány falaiddal,
Szépűvészeti Múzeumunk! S egy csarnok elomló
oszlopi közt festmény lóg, ifjú, nyalka vitézzel:
bátran néz ki a képből, szinte megéled a vásznon –
ámde a büszke szemekben száz év vágyakozása,
száz év kínja, türelme, hisz ott, pont ővele szemben
dúsan megteritett asztal látszik, tele minden
jóval, amit csendélet nyújthat a szemnek. Az ifjú
sóvárogva tekint rá: jó száz éve, hogy éhes.

A szép művészete, avagy divatbemutató
a Szépművészetiben
Arma virumque cano? Nem! Várhatod tőlem az arma-t:
Armanit énekelem most, zengem a Guccit, a Pradát,
Zac Posent, Stella McCartney-t, Galliano-t, Dolce Gabbanát –
mind, miket egybeterelt a divat víg ünnepe egykor,
itt, e falak közt, karcsú modellek légies őziketestén.
Hú, milyen klassz buli volt! Befutottak a csúcsszuper autók,
jöttek az isteni ifjak, jöttek a nagy szemű múzsák,
sminkesek fürge hadával Fulvia, Daria, Hanna,
és csakis egyet akart mind: játszani római hősnőt –
fashion show, vénuszi verseny, védnöke lenge Heléné.
Léptek a szőke leányok, Marc Jacobs -féle kitónban,
szallagos Gucci-cipőkben, Fendi vagy Burberry maszkban,
hajtűjük Anna Sui volt, fényes és tiszta üvegből,
karperecek, csuda gyönysor, rajta ﬁtyiszből a függő,
selymes és drága ruhákon száz kicsi Fortuna-jelvény –
antikok műve nyomán az haute-couture mintadarabja.
Ó, a tükör-kifutó! És körben a képek, a szobrok,
fürtökkel, fonatokkal, omlatag-hosszu ruhásan,
és, igen! Meztelenül! Ki merészeli állni a versenyt
ővelük égilakóknak mágikus múzeumában?

S ím: egy nap csatazaj veri föl csendjét a vitéznek,
sandít vásznáról kifelé, hogy lássa: mi zajlik.
Nem fegyver csörög: eszcajgot hoz s rendez a pincér,
most nem harci szekér nyikorog, csak zsúrkocsi gördül
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Körfogás, avagy az örök sakk
(Váza Babitsnak)
Vááá! Az oroszlán fut-fut a vázán, tátva a szája, görbe a teste,
hörren a dúvad, vad szeme gúvad, karmos a lába, nyelve kiöltve,
falni, hogy falja, ölni, hogy ölje –
körben edények: sok hegyikecske,
más vadak is még, tigris, oroszlán, emberevők és emberek állattesttel, a vitrin mind csupa vérvágy –
ő csak az őzet hajtja-kívánja,
mért fut utána? Mért kell a vére? Ő a király az isteni sakkban.
Ám az oroszlán holtteteméről már a kövér füvet őz legelészi,
szája kitátva, hersen akár a hús meg a csont, ha vadul belemarnak…
Végez az őz, a paraszt, a királlyal.
S jő az oroszlán. Tátva a szája,
hördül és ugrik, őzre vadászik, falja, harapja, marja a prédát.
Majd lerogy ő is, őneki sakk-matt, őneki lőttek – s jönnek az őzek,
fűbe harapni… Majd az oroszlán, vááá, az oroszlán, tátva a szája,
őzre vadászik körbeforogva, körbe a vázán, nincs sose vége –
kergeti kergeti körbe kergeti kergeti kör…
S megint elölről.

Éji könyörgés
(egy vázaképre)
Ez a szörny vadászni indul,
lelapul, osonva ugrik,
ha a vér szagát megérzi.
Ez a száj, kitátva nagyra,
dobogó szívére éhes
ﬁatal, örömre termett
sima emberállatoknak.
A sötét, befedve lágyan
a vadász gonosz futását,,
csak a vérontásra vágyik.
Csupa tű, a csapda készen,
tele éles fájdalommal…
A vadász sötét szívétől
szabadíts meg, ó, nagy Isten!

Fusson, akinek nincs bora,
ez itt a vörös amfora
Kiss Judit Ágnesnek szeretettel
Látod-e, jó nekem itt, rám sok terem őre vigyáz ma,
pénzért körbecsodálják pompás termetemet.
Képzeletükben a dundi, foltosan napszinű testnek
messzi időkbe vesző száz külön élete van.
Büszkén megmutogatnak, vastag üveg fedi formám,
bámul a bácsi – tanár! – és az egekbe dicsér.
Jaj, de a csendbe beharsan egy rossz nebuló röhögése:
ő, csakis ő egyedül, ő aki tudja helyem.
Karthágóba hajóztam, vittem a krétai rossz bort,
raktárban lepisáltak, matróz rúgta hasam.
„Dobd ki, az alja szivárog!” a parton így kiabáltak,
hej, pedig épp a beszélő, ő szopta mind ki levem.
Ennyi volt szép karrierem – puff, a szemétre vetettek…
Menj csak, látogató, hírdesd hírnevemet!

Bimbócska-Vénusz és Ámor
ad notam Fairy Spring
Mit akarsz, mondsza, Cupídó? Bámulsz, nagy szemű gyermek,
bőröd tejszínű-lanyha, bébi vagy, tejszagú vagy,
mit feszítesz itt kis bögyörőddel, büszke-pucéron,
hagyj, brekuci, kisegérke, mit provokálsz, te kukac?!
Ifjú leány vagyok én még, zsenge a vad szerelemre,
mit bámulsz így, kicsikém, mi?! Nézed a vállaimat?
Nézd, milyen vagyok még – s szép fejem hajtsam igába?
Jószagú lonc-koszorú vár, nem csatakos lepedő.
Eltakarom kicsi mellem, combomat összeszorítom…
Elbújok, látod, előled, itt van a gyolcstakaróm.
Vékony anyag, puha, könnyű… Jaj, nehogy! Át ne nyilazzad!
Jaj nekem, árva fejemnek! Fáj nyilad! Ó! Leteper!

A rosszkedvű úrfi
Láttad a nagy kocsiversenyt? Hú, baze, ultrabrutális!
Cellus és Gallo se nyert, Maximus is kibukott,
Tullust a ló letiporta, porba esett le Paullus,
s megcsúfolva nevét, megfutott Hyppolitos,
és ki nyert? El se hiszed, ki! Nagyfejü Gryllus, a pancser,
őneki hoz diadalt két fejhosszal a cél.
Kész röhej! Ez tuti bunda, sejtem is, hogy ki ﬁzette:
Cynthia! Őneki jó, hogy elvesztettem a pénzt.
Hú, baze, robbanok! Inkább hagyj békén, te se faggass,
Mindennek van oka… Rosszkedvem van, oké?
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Költőverseny

Euripidész szól
Azt mondja bárki, vannak égben istenek?
Mint földön költők, számuk éppoly számtalan.
Ki mondja meg, hogy hány igaz és hány hamis?
S ki hangja jobb, ki hangja több a többinél?
Magyar vagy? Akkor biztosan van istened,
idézik gyakran, utcahosszat – jaj neki,
olyan szavakkal – mégse sújt le senki ránk.
Hát ennyit ér a szó – s a költők szent szava
csak ócska játék, széthasadt tükörcserép,
hamis szitok süket fülekbe, hallja csak
a nép, ki kényszerből se olvas verseket.
Én mondom néktek ezt, mert én dalolni még
tudtam, és nem csak légi semmit csépleni,
a dráma dráma volt, nem holmi durva hecc –
amit ti írtok, pelyva, pára, semmiség,
semmit se ér a poszt, a puszta posztmodern,
uff, én beszéltem, és a többi: néma csend.

A vajúdó Zeusz
Na, hallj oda, hogy mit beszél a férﬁnép!
Hogy szülni tud a méhtelen, a férﬁ is,
hogy élet lett a semmiből, hogy megfogant,
és járt a férﬁ gondolattal terhesen,
s nem nőből férﬁ: férﬁból kelt nőalak.
Nem érdekel, akárki mondja, nem hiszem.
Hogy istenből kelt istennő? Na, bánom én!
Hogy harcos és bölcs gyermeket szült nagy Zeusz,
hogy körbeállták bábaként Eilethydák,
hogy bölcs tanácsuk az volt: „Engedd el magad!”
hogy keszkenőjük hűsítette homlokát,
hogy úgy vajúdott, hangja sem volt, jajja sem,
a szent, a bölcs, a szörnyű isten, hős Zeusz?

Száz év! Ó, ti nagy istenek, onnan nézve csekélység,
itt ellenben, a földön – sőt: Pannónia földjén,
megy csodaszámba, hogy ez meglett és pláne meg is van!
Hogy sem a múltak zápora el nem mosta, se mostan
árjai banketteknek, ahol bankárjai ettek
torkos időnknek, és ha csak ettek volna, de ittak!
Vagy nem is itt? Ithakában! Hisz meg is írta Homérosz.
Pletykás vén banyamúzsa, miket suttogsz a fülembe!
Nézd meg: kit látsz itt te a látogatási időn túl?
Krétai korsókból vedelik tán bárkik a whiskyt?
Nyisd ki szemed jól: minden zugban, akárhova nézel,
múzsaﬁ, múzsaleányzó: dalnok pengeti lantját.

Etruszk vázakép
Volt egy etruszk szörny, nevezett oroszlán,
a’ki sakkozni kihivott egy őzet.
Ámde pechjére a szegény gidának,
kapta a mattot.
Hú, előbújt ám a fasiszta fen’vad
szörny oroszlánból, kilövellt a száján
egy horogk’resztet, menekült szegény őz,
semmi esélye,
akkorát tátott az a bestia szájat,
benne éles fog meredez temérdek,
s már a nyelvével agyonütni tudna
egy elefántot.
Látta ebből mind a fogékony etruszk:
jó, ha sakkpartin csak olyannal áll ki,
a’ki elbírja, ha nem ő a nyertes,
vagy foga nincsen.

Orpheus és a „holló” beszélgetése
Én nem hiszem. De nem csupán, mert képtelen,
hanem mert – ki-ki gondoljon csak jól bele –
mely férﬁ vállal ily magányos szenvedést,
ha könnyebb út kínálkozik a kín helyett:
a nemzés útja, mely gyönyörrel is teremt?

Várady Szabolcs
„Eposz”
Istennő, haragot ne, van úgyis elég, te csak azt zengd,
azt, hogy a Szépművészeti Múzeum Ókori Gyűjteménye – ajaj, itt egyet zökken a sor, nem a metrum,
arra azért ügyelünk, csak az enjambement, ugye, hoppá,
szó közepén át lendült egyik sorból a másik
sorba, meleg helyzet volt, nem mondom, de megúsztuk.
(Köztünk szólva a név másképpen a hexameterbe
nem passzol.) Na de hol tartottam? Múzsa, segíts meg!

Jött a holló, és odaszólt: „Nevermore.”
Orpheusz bámult: „Kitharám ne verjem?
És ki mór? Én nem, ha Tunéziában
leltek is éppen.
Bőszülő tenger kisimul dalomra!
Még hogy egy holló utasítson engem!”
Fogta pléktronját (az a lantverő volt),
s oly zene szólalt:
rusnya hollónkat a gyönyör kilelte,
róla gyász színe iziben lefoszlott,
énekórát vett, s dalol ő is eztán
tarka szinekben.
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