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TANDORI DEZSÕ 
 

Most már egy szû 
 
Most már egy szűk nap sincs hátra – 
s kimehetek a világba. 
Ha csak a világra vágytam – 
miután úgy elkivántam. 
 
Elkivánom és kivánom – 
ez világod,. ez világom. 
Kinti átok, benti átok – 
kint és bent is: csak világok. 
 
Sehol nincs túl, semmin sincs túl – 
az ember csak nekiindul. 
Hülye esze, lusta lába – 
szorgoskodik a világba. 
 
Nem is oly túl szorgoskodik – 
nyűvödik csak, unatkozik. 
Ha nem lenne benti átok, 
nem kérnél kinti világot. 
 
Rájöttél rég: egy a kettő, 
se kint, se bent nem a kellő. 
Francba küldöd, nem kelendő, 
szűköl, szűkül, mégis eljő. 
 
Véget ér a hármas ünnep, elmehetsz, 
jó lenne, ha lenne „vissza se jöhetsz”. 
Jó lenne, ha nem lenne az „elmehetsz”, 
nem lenne mihez se „vissza se jöhetsz”. 
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Ami másokra tart 
 

Ami másokra tartozik, már mindent 
megírtam, épp írom, meg fogom írni. 
 Létem papírnyi, 
senki ne akarjon egyéb találkozásra bírni. 
Köz közeg az: nem bomlott és nem is szent. 
 
De mert az írás nem irodalom csak, 
s egyével a másába minek rontsak 
 – feledjük hagyományunk, 
mely szerint földi valónk... égi másunk... 
létem rákényszerít, hogy osztályozzak. 
 
Mit látok? Különbség teendő 
esetleges másság s oly lelki bendő 
 közt, mely úgy felemésztene 
– épp – téged (engem), hogy végül tényleg semmije 
ne látszana, valóban, hantomon füvem nő- 
 
jön legföljebb, szép fű. Mely tisztelendő, 
de senkinek nem árthat. 
 Nem képez konkurrenciákat, 
és a többi. Nos, érdektársaságot, más ilyen „családot” 
különböztess meg attól, ami pusztán 
 
lény-idegen, a maga léte folytán, 
de külön jót vagy rosszat nem akar. 
S így tovább. Továbbá el kéne tűnnöd magad javára is hamar. 
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Komikulum víté 
       

     Általánoslag 
 

Komikulum vité, fájó röhej, 
nekem ez nem túl élni való hely, 
 élet se itt, se ott túl, 
 a harang is így kondul. 
 
Kis asztalnál magam daccal harangozok, 
odakötik lábam, edd meg a ’penótot! 
 Penna, egyéb, jó spenót, 
 minden mód csak rosszat s jót! 
 
Így értették szavam, ahogy betle’meztem, 
faragtak s mellőztek, verset elemeztem. 
 Közben történt egy és más, 
 elcsalt, üdvös, nem vitás. 
 
Viták helyett sárral vertem nyugodalmam, 
így értem el, hogy most élve jól meghaltam. 
 De hogy „jól”, épp az nincs jól, 
 nem néma még, aki szól. 
 
Hát lennék érzék’tlen minden érzékemmel, 
hát elhibernálnék egész ép eszemmel. 
 Ne hallanék senki másról, 
 magamról se – a világról. 
 
Ólmot olvassz, szart olvassz, 
 érvényesülj, édes pajtás, ilyen verset ne olvass. 


