
TANDORI DEZSÖ

Kis
mondhatatlan-trió
Tamás Mihálynak

(Angyalvédkérőfohásszalmindazáltal)

Hogy ne mondjuk "neki" a mondhatatlant,
de a nehezen mondhatót mondjuk!
Tanárnőnk költő-szava visszacsattan.
Régi gond? Legyen az ő gondjuk,

a régieké. Félúton magam,
öreg, de megújítgató,
létező-nemlétezőangyalos-angyaltalan
egek számára megújítható:

Veled, Mihály, úgy egyetértve,
hogy a Valamikért cserébe
a Beckett-utáni semmibe, nem semmiség e',
megyek,

ez szép, ne! Semmi szépet. De értek már egyet,
ha nem is értenek, ha nem értenek is velem egyet:
.rnondhatá, nem mondhato" - mondva az .mi-oalami"?
Én a nem mondhatót tudom mind inkább nem mondani.

S mini a racionalisták,
nem keresem - annak, emennek - a nyitját,
de mint az irracionalisták
hiszik, én nem hiszem semminek nincs-titkát.

Csak míg gogyózom ezek "felett",
alant járművek el ne üssenek!
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A végtelen végoszlopa

Kokas Ignácnak

Könnyűmegoldás: .Szlopa!
Ez a végtelen végoszlopa!"
Ily rajzzal:

c":>éb
hajjaj,
pláne kocsmakiállításon,
hová unokahúgom s vele-baráton
kívül sokan elrajzanak,
sok kedves alak
szoborparkozza,
ami így már nem is kocsma.

De nem, ez könnyű megoldás!
Mondok más-
valamit.
Mi tanít,

rajtunk kívüli?
Ma ncsaft csak, kiüli
Oldalt a hajót
a tanító, a tanítás, a vízbe lóg,
s tegye!
S nem mondom senkinek: "te - ne!"
Ily szavakhoz Illyés stűusa kellene,
nem megyek bele.

Nem. Én azt mondom, ha egyszer kimondtad,
hogy bolondnak állnál,
ha magadról bárkivel szót vált'nál,
ettó1 nem könnyebb semmi,
visszaút nem fog teremni,

de már a végtelen végoszlopától
indul el az ily bátor-
kodó, bár nem való,

mert sok van benne másik-megtagadásból,
hogy te már nem vágyol
magadról, magadból semmit mondani,
ha bárkinek,
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ha senkinek,
de, mondom, a .szlop" sem a végaszlop,
és semmibe nem vész a céioszlop,
az igazi efféle, ha végteleneknél,

túlnani ködökbó1 kél,
csak addig kell kényeskedésnek
látszani, sejtésén ily végcélnak,
mely mégsem ad-veszt-elhull-és-kap-

kodna, ki, vissza,
én azt mondom, a venger-polák
rigmusra, ki-ki íly borát,
már ha, maga issza.

Már ha, s türi, ha mondják:
a marha.
De a rejtelmes kettős oválisból,
bárki és bármit is szól,

elvben alább nem adja.
Néma, eszejtően (eszményien),
a többit a gyakorlatra hagyja.
Ahol minden úgyis az igazság...

fattya.

Hát mégis, mint maykárolyindián...

.. .így szóltam, reménytelen, ha nem is ostobán:
"Beszéltem"
Értsd: nem
szóltam egy sztoikus szót se,
és hogt) kuss, nem
mondta senki.
Ennyire lehet jutni,
míg ebbó1 is el kell menni.

Hogy visszavedd, rólad mi tudomás,
valami más
planetán kéne úiiászütetned,
mikor már itt sincs

semmihez, sehol senkihez se kedved,
akihez van,
csak a seholban.
és amihez,
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ami csak önmaga múltja lesz,
másképp nem érdekes,
másképp nem érdeked,
csak pusztulásként állhat
össze veled.

Ennyit - témájáról a némaságnak,
a semmi újat nem akarásnak.
Alóla mindenek kibújnak,
futnak és fúlnak.

Egy
VVeöres-feldolgozás
(részlet)
" ...ő maga az öröklét ... "

Tehát:

...ö ... r ... ö...k...l. ..é... t. ..

A mottó alól
hiányzó (pl. vers)*

"Nézek kit-ki sok érdeklődéssel,

csak szólnom hozzá: ne! semmiszéjjelf"

*A kegyest (Hamlet-Arany) a .semmiezeijel" nem nagy,
de nem is könnyen feledhető szóleleménye kárpótolja.
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