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Rába György

A BOLYGÓ RITMUSAI
Nyarakról vallani
cserbenhagynak a szavak tücskei
borongásból pedig elég
bôven méri az ég
bár tán inkább a föld
a meddô a csalóka
nem érdemes a szóra
hát még ami következik
fogak reszketve járják
a lét boszorkatáncát
ami szép ami jó levetkezik
ne is kísértsd
bolygód ritmusait
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HÉTVÉGE IDEGEN VÁROSBAN
Emberi test-léleknek idegen
városban legnyomasztóbb a vasárnap
lehangolók a szürke délutánok
a járókelôk nélküli kövek közt
barátokra ott amúgy sem találtál
sugárútját özönvíz néptelenné
mosta munkaszünet vidékre vonzó
kertes tanya fénypalota hiánya
sorompón túl rekedt elmés mulatság
mûemlék gótika nyurgul hiába
ivó cukrászda moly nép rosta alját
pislákoló világosságba vonzza
másra nincsen már semmi gondja
a csôdületeket a pletyka
vírusa utcasarkokról kiölte
a remízek meg tán életre keltek
villamost buszt trolit benyeltek
mert még a magasságbeliek is
a szabadságukat kivették

Tandori Dezsô

HÍG-SIVATAG-FELONÍNUSOK
(Melyekben egy modernistább Csehov és Gorkij örvén
elviccel sorsát-szerzô)
Ó, jaj, hetvene van már, túlján híg sivatag vár...!
Rájöttem, Leonom, Felonínám, egy Csehovon,
kis játékon, hol kék, zöld, piros állaga örvét
sárgával, na, lilával, barnával, s ami rávall
még, mutogatja, a sávos ház, kapu, víz, s mi szabályt hoz,
párok a rendre fedôszín plüsstakarókon, a bélszín
pezsgôvel, vodkával, fácán, dús ikrával,
irkával ront rá az akár-ha-a-vágyra... befogná,
ritmusrontó „Koljám, csókold szám!”, ki se vonnám
lelkem ily élvezetekbôl, s Guzmics, az élveteg, eldôl,
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házra, lilára, falára, nyers kapubolton az árva,
s egy Gorkijt kinyaralnak még eme színen, az alzat
szintén tempera, okker bôvítéssel, ahogy kell,
épp csak a vízpart-tópart, visszhangozva haló zajt,
ó, jaj, a híg sivatag törzsgárdát mutogat,
tört gárdát, s ha a tisztjét, Oldalgovna segítség
nélkül eléri a bokrot, végre kidobja a taccsot,
raccsol a társadalom tévé-hecc ugaron,
és siratom, siratom mind élményem, mely agyôt int,
drága galambocskám, hetvenesen dôl rám
klasszikusok java, s én híg, már-tova, mint-ha-elintik,
küzdô, ambiciózus, csak mire mind ez a kórus,
nadrágszár, pipaszár láb, melynek tûrjem az árnyát,
árnyalak, én, de nehéz lesz, míg kerekülve elérhetsz
(zárjel lesz-e a nyitja? e két oda-vissza parittya)
– hízva – a csontja-soványhoz, mint nap fénye az árnyhoz,
gyengéden lehajol rá, sûrûjét de kivonná
már a fehérlô porc-ölelésbôl, bármi kevésbôl, a fénycsô
sárga-lilák, zöld-rôtek menny-ívét, mi elôleg,
játssza, az „erre, cselekmény!” elszisszen csak a mezsgyén,
két lét közt kétrét, zöld-barna a rét fék
váltakozása, a lombok megmímelve a dombot
ég-homorítanak, aztán ellottyannak a lagymán,
hagyj mán, Kolja, a Guzmics kéri vigyorral: „Emitt, csüccs”,
s csúcs. Még Oldalgovna a nyárból kérne, sötét kaviártól
várva, csapágyok...! a siklást, mit bánnák a kisiklást,
messze a hetvenen innen, még nem a goethei „mint”-en,
„mert hogy”-okon lovagolnak, bármi okon lefarolnak,
jármûvel ha, gyalog ha, nyílik a lak csinos odva,
s mennek. Hangverseny vár, nem megvert sereg ez már,
innen a hatvanakon, ötvenesen, ha nagyon
megpurcogtatjuk jó mellüregük, s a hasonló
szerveik. Elkattintom visszafelé-nyílt sírom,
sírok: sírok, ah, épp csak, kajlán, mint a cserélt csap,
forró jön hidegen, s fordítva, a hetvenek így a
meghomorult köszörüldét újítják, keserültét
vágyásoknak, a nadrágnak de-kiültét, s ábrándnak.
Pár hónap, s emberkerülôn! Bírjam. Lesz drága szülôm,
benne-lakásra kiadnak, nôjek, a híg sivatagnak,
s járhatom már foglalkozástalan, ritmustalan
állagom, mindenem összevissza ronthatom, dobálhatom,
de csak – hogy ha hírre se, híg is – amennyiben
jó leonínus lesz ez a már nem mímus vége-adag. S zár.
(S ez születésnap-zsáner, szerzô várja, min át... s fel.)
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Kiss Judit Ágnes

GYEREKKOR (I)
Újszülött
Almamagból keltem,
Almafavirágból,
Messzire gurultam
El az almafától.
Átúsztam a tengert,
Kúsztam sötét árkon,
Tanítsatok, hogy kell
Élni e világon.
Ôrzôangyalokkal
Feleseltem régen,
Felhôfoszlány voltam,
Szaladtam az égen.
Most nem ért meg senki,
Sárba süpped lábam,
Elkeseredetten
Sírok a pólyában.

Visszaszámoló
Egeret fogtam véletlen,
Meglovagoltuk négyesben
Nagypapi, nagymami, dédi meg én,
Így ügetünk a világ peremén.
Fut, fut a tej, fut a lábasban,
Futnak utána hármasban
Nagypapi, nagymami, dédi, de én
Csak heverészek a tej tetején.
Állunk lesben kettesben,
Nincsenek itt a közelben sem
Nagypapi, nagymami. Dédi meg én
Nyúlra vadászunk tó fenekén.
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Felhôkön túl, nem látszik,
Tölgyfa karosszék hintázik.
Ott ül a dédi, csak ô egyedül,
Mennyei koncertet hegedül.

Kék õzek
„Kérj a teánkból, friss fôzet!”
kínálgatnak a kék ôzek.
Zöld italukban eperfalevél,
így melegednek tél idején.
Jó puha föld a mohás tôzeg,
ott tavaszolnak a kék ôzek.
Tarka virágot rágcsálnak,
némelyikük csak a sárgákat.
Késô ôsszel a kék ôzek
egymással megmérkôznek.
„Én gyôztem, veled alszom ma!”
bôgi az egyik az arcomba.
Néha nyaranta a kék ôzek
rettentôen megnônek.
Hogyha nem óvna varázsének,
véletlen lelegelnének.

Vérháború
A vérpelék, a vérpelék,
Sorban jönnek a vérpelék,
Elôször csak a háztetôt,
Majd téged szednek szerteszét.
A vérnyulak, a vérnyulak,
Támadnak már a vérnyulak,
Háromszög szájuk tátogat,
És mozgatják az orrukat.
A vérhalak, a vérhalak,
Gerillaharcos vérhalak,
Nagylábujjadba marnak, és
A víz alá lerántanak.
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A vércsigák, a vércsigák,
Itt vágtatnak a vércsigák,
Szuronyként szegzik szarvukat,
Rettegjen tôlük a világ.

Gyerekdal
1
Reggel, mikor fölébredek,
Apa csinál reggelit,
Kenyeret szel, lekvárt ken rá,
Mézes tejet melegít.
Ha nem tudok elaludni,
Eldúdol egy éneket.
Az Erlkönig, mondja mindig,
De nem tudom, mit jelent.
Apa nem visz le a boltba,
Félek otthon egyedül,
Hogyha ketten marad velem,
A könyvébe menekül.
Mikor jelmezbálost játszom,
Nem nézi meg a ruhám,
Apa, ha a zebrán megyünk,
Nem nyúl a kezem után.
2
A halálnak nincsen vére,
Másokét ezért veszi,
Kifolyathat egy vödörrel,
Mégse lesz saját neki.
A halálnak nincsen szeme,
Nem látja, hogy kicsi vagy,
De ha jól elbújsz elôle,
Még egy kicsit élni hagy.
A halálnak nincsen gyomra,
Ezért csokit nem ehet,
Egy-egy napra jóllakatni
Csak a szíveddel lehet.

