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Rába György

A TIZENKILENCEDIK SZÁZAD CSELEI

A tizenkilencedik elhajózott
búcsúkendô leng a zsalu kizárta
köd mögött alélt megfigyelések
akkor voltak kire s voltak mire
szertartásokra érdemes napok
fölszakajtózva dohos pincemélybôl
a kandallónál deret izzadó
tuskók éjszakai jóakaróul
zománcos kancsóban bádoglavórhoz
meglangyosodni odakészített víz
gyarló sorsunk parányi cselei
ráolvasás törékeny lét nyugodj meg
míg az örökmozgó fortélyos elme
játékokat a huszadikra érlelt
addig holdas sík farkasvonítással
padlás nyest ropogtatásával ajzott
magas szobákat kályha tetejérôl
sült alma szaga illatozta be
vesztegethetne ez a kéz kezet
rázó század hôsi halottakat
gyászolt még legfelsô istencsapásul
tömegsírokról semmit sem tudott
bár maradhattál volna még te nyájas
de téged már szeneskazánjaid
fûtöttek indulásra ég veled
barbár utódod is lódul világgá
mi következhet még utána

CAPRICCIO

Cserkészô tekintet
csupa ajándék
csupa karácsony
hivatlan vendég
keze nem üres
csupa váratlan
meghökkentô alakban
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nem gondolta volna
nem számított rosszabbra
nem számított jobbra
csupa ajándék
csupa karácsony
ez az egész játék 

*

Névsor a végtelenbe
fölnézett nevek
imák foglalatából
kiperegtetek
jeles ólomkatonák
ész szív bajnokai
és két kézre vívók
szilveszterkor belôletek
öntöttek figurát
gyalogjáró lelkek 

*

Mondd hogy bûvölet
mondd igézet
nekem és neked
gyógyfüvekbôl fôzet
látatlan mögötte
valamiféle mester
talán romlásul
talán épülésül
álmában kiötölte
ébren megtagadta
türelmesen kivárjuk
estére holnapra 

*

Ez és ez
kell-e bármi ige
sorsdöntô beszédhez
a folyónak kell-e
a víz sodrásának
keszeg compó cselle
földtestben lüktetni
harsogni duruzsolni
higgye ô az aki
nyájas dajkanótát
átokkal cserélgetve
nem használja a szótárt
-hoz -hez -höz 

*
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Mára megszabadultam
a tegnapi naptól
ami lehet abból
attól is mi soha
hátam mögött
Kelemen kômûves
javában mûködött
szemem láttára tesz-vesz
tíz ujj amire látok
firtathatom nem tudom
ellenséget barátot
rombol-e épít-e

Tôzsér Árpád

DANTON

Lábam a lábatlan Couthonra, tököm a töketlen Robespierre-re hagyom!,
bömbölte a nyaktiló színpadán (mintegy végmondatként) Danton –
Micsoda színjáték volt, a Forradalom Bikája saját magát 
játszotta, azaz saját halálát! S Robespierre, a Nagy Fosztóképzôs 

(lásd még: Megvesztegethetetlen) s a béna Couthon is megérezte: 
az embernek nevezett véglény a halálában válik igazán 
személyiséggé, s ha már egyszer levághatatlan tagunk a halál, 
ôk is a Hegyen kívántak meghalni, s nem a Mocsárban – 

Ma a posztmodern kreatúra igyekszik a halálát elsumákolni, 
s reméli, így a személyiségétôl is megszabadulhat, s nem érti 
a néhány megveszekedett ôs/újkeresztényt, akik valami távoli fényre 

szegezett szemmel lépnek be az ugrásra készen lapuló pokolgépek 
vérszagú ketreceibe. – A második s harmadik évezred fonnyadt 
szárai között mintha Danton iszonyú heréi rendülnének.
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EFEBOSZ A TÉREN

Ébrednek Phoibosz lovai, szemükbôl 
csillagnyi csipák peregnek a pirkadó földre. 
A piros palás rakás falucska kihalt terén 
derékig meztelen, gyönyörû alakú fiú áll s üvölt: 

Megerôszakoltál, barom, de legközelebb 
én erôszakollak meg téged! A hajnal 
rózsaujja dugattyúként jár ki s be 
a kéjesen ocsúdó nap vöröslô fenekében – 

Az ókori köcsögök ábrándos arcú fiúkák voltak, 
a szerelem szüneteiben verset olvastak, 
s derékmelegítôt kötögettek szegény köszvényes 

édesanyjuknak. A téren üvöltô mai efebosz 
garantáltan XXI. századi világfájdalmát 
homéroszi hasonlatok hitelesítik.

ÉJSZAKAI TUDAT

Éjjel van, vasbordás ítészek,
irodalomtörténetekben mai költôk,
minden az öncsalásukhoz mérten.

Már M. (ki ez az M.?) idején is tudtam,
hogy a költészet álcázott bûn,
Oronte úr hitt nekem, mikor dicsértem –

A tudat elcsúszkál a helyérôl –
Elegáns felolvasáshoz távlat:
mészarc készül az erényeimhez.

A sötétben a bútorok elmozdulnak,
szöveggyûrôdés jelzi irányuk,
de hát mihez képest mellékes mindez?
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VRBA ÚR ÉS A HÜLOZOIZMUS

Az ágyon nem látok csak egy üvöltô fejet:
jajgat a takart test tátott sebei helyett.
Vrba úr, nem tudom, Vrba úr-e még,
vagy csak üvöltés Vrba úr helyén.

Egy biztos: Vrba úr nem képviseletben üvölt,
ô csak ágytálért s ibuprofenért süvölt,
s bár ô is húgytól s vértôl mocskos,
nincs köze péniszes dollárokhoz.

A kozmikus hallgatás rémületével
üvölt Vrba úr, sír, jajveszékel.
Azt érzi, amit minden élôlény érez,

ha közel jut a túlhoz, a sírhoz, az éghez:
ott is tovább él kínunk, agyunk,
a jaj az, amitôl megfosztatunk.

Kovács András Ferenc

KAVAFISZ-ÁTIRATOK

A pincér – 1909 napjaiból

Alexandria nappalaiban, Alexandria éjszakáiban
mennyi a nyüzsgô szépség, átvonuló jelenés!

Régóta látom, gyakran hosszabban megfigyeltem ôket:
lopva, kissé oldalvást pillantva, a kávéház
kifakult fényû, öreg falitükrében. (Valamikor
még velencei volt – néhol már vaksi, meghasadt.
Azt is ki kellene végre cserélni...)

Régóta látom ôket: mindig ugyanúgy, mindig
ugyanannál a félreesô sarokasztalnál, mindig
ugyanabban az idôben és viseltes ruhában, mindig
ugyanolyan mozdulatokkal beszélgetni vagy hallgatni.
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Az idôsebb a kopottabb, s megfontoltabb talán.
Róla tudom, hogy negyvenhat is elmúlt: megfáradt törzsvendég.
A másik akár fia is lehetne: friss, csupa tûz még...
Túl fiatal, csak huszonhárom, ha megvan – kettôjük közül
ô a komolytalanabb, de nyitottabb, szebb s ragyogóbb is!

„A meglett férfi és a megtöretlen ifjonc!” Így hívom
magamban ôket... Enyhén összehajolnak, folyvást suttogva
beszélnek, föl-fölcsattannak, tán veszekednek is, de mindig
ugyanazt isszák, s ugyanúgy fújják ki a füstöt. A kézfejük,

régóta látom, egymás mellett fekszik az asztal kôlapján,
és térdük is, meg combjuk is, láttam, titokban, olykor
össze-összeér a kis asztal alatt... Ha jól emlékszem még,
mert harminc napja már, hogy elmaradtak, s nem jöttek többet
ôk... Vajon mi lett velük? Mi történt? S hová tûnhettek végül

el, hová, a sok nyüzsgô szépség, átvonuló jelenés közt,
Alexandria nappalaiban, Alexandria éjszakáiban?

1909. július

Hermész szobra a fényben

Ez a gyönyörû, örökifjú, halhatatlannak alkotott
Hermész régrôl van itt veled. Remek tartásán, arcán,
rejtett mosolyán is meglátszik, hogy Alexandriából való:
valami hûvös, messzi fénysugár süt át fiatal testén,
valami végsô s kezdeti meztelenség tündökölteti

minden parányi ízét, mindig mozdulni tetszô tagjait.
Ha lépne, folyton épp fölszállni látszana: csupasz, éjhideg
izzás, szinte szerelmes, hellén vágyakozás, láz ragyog át
a bôrén... Hogyan is szólíthatnád meg a szépet, a gyorsat,
a könnyûbokájút, a bánaton átsuhanót?... S miképpen

szólít meg ô majd, hangtalan, hajnal felé, ha hívnád,
némult magadban, hangtalan?... De mindig hívhatatlan
marad. Magadban ismered föl, mint a névtelen fényt:
a léleké s a szellemé egészen ô, a tûnô!

Ez a szép örökifjú, ez a halhatatlannak álmodott
Hermész régrôl van itt. Finom bokája villan, int, megérint
hûs ujjbegyével hangtalan: „Ne félj, barátom, foghatod kezem.”

1933. március 23. – április 19.


