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Tandori Dezsô

KÖDLEONÍNUSOK

Könyv, csak-a-címig-irandó, légy te szabad s eliramló,
Vagy: meg mit légy? egyszer sem! csoda-célja-se kegyhely.
...Választékos a szó, jaj, durva a semmije-óhaj,
s – vissza! – a semmi se jár már, úton a lény, de csak átszáll,
átszálló lény, én, s géz végül a torkon, elér, kész
avval a sors, fut a vér, szét, festi kövét-meg-a-szélét
útnak, a fák, a monet-ik megzökkenve, ha érik
perspektívájuknak köd-karaját, tovahullnak.
Már a hiperrealizmus kérdi, na, holtra-ha, mit tudsz,
elme, te, sejtve derengô, ennek telje ha eljô?
S futnak az útfelek, és akadálydöntô remegés
futja be testük a négylábúaknak, ja, terítsd rá,
dörren a...szisszen a...fegyver, tû? Soha nem kell
hajtani, tartani már, dombja-halomba beáll.
Elviszik. És mi, ha fájt ott, néked, akadt akadályod?
Vagy csak törpe-mi-céllal mentél, gépi acéllal
így ütközve? A jégen – s fára! – zuhanva...s a vérben,
vagy bent, ínszalagok közt vesztve a hasznot, az eszközt,
mind, ami semmi-idôn még voltál épp, csupa ködkép,
annyi se. Megfeketült karral, örökre elült
tervekkel – lenolajt meg krétát venni; meredsz meg! –,
vagy még jönnek a bicskák, túlsúlyod ha kinyitják,
senki se kérdi, az alkony szép-e a londoni parkon
versbe-szerezve, a hídon mit vársz, végre kinyíljon...
Semmit. A föld meg az ég hajlik mind közelébb:
egymáshoz. Kimaradsz, s rád már csak emitti mihasznák
néznek, az ottaniak kény-kegye épp lemaradt
egy töredék kis idôre, hagytak rossz önerôdre,
ó, jaj, nem hiheted! Ez csak a képzeleted,
már nem mûködgetve, igenlôn biccen a medve,
s nem-játék-a-madárfej, görcs kezed annyira mást lel,
nem mint reggeleken, hol csoda-vágya-elem
volt ilyen érintés, várd egy napodon figyel és áld,
s így pedig: áldásoddal! Hívság, mennyi az óhaj.
És eljön, hamar: ennyid lesz örök-élte semennyid,
gépkocsi zöldbe befordul, gyomrod végszava kordul,
markol el-egyre, kitépáz, és körülötted a szép máz,
még hogy a tér! szeretett tér! innen már sose mennél
– s visznek, mondom. Elég. Könyv, tudd néma szerét,
légy te szabad s eliramló, mit se beszélj mi-se-halló,
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köd, kavarulj, noha virrad, híg leonínusod írjad,
sûrûd. Hagyd, mi-egyéb az, már nem enyém ez a víg gaz.
Könyv, te maradj maradandó, címe-csak...és lehagyandó.
ÉLETEM EGY RÉMÁLOM VOLT (VAGY TÖBB?) – kicsinálom
rossz viccnek, ha-mi múlt.

Megvirradt:
beborult.

Rába György

ELALVÁS ELÔTT

Bárcsak ezt a két kezet
kulcsolnám imára
mint réges-rég gyermeki
ártatlanság korába
Én Istenem jó Istenem
lecsukódik már a szemem
de a tiéd nyitva Atyám
amíg alszom vigyázz reám
Ám fönnakad pillantásom
míg az egy szem altatómat
legalább azt be nem veszem
csak az ami álomra nógat
az se rögtön minthogy elôbb
kell még egy könyv mákonya
éles elme társasága
nagy képzelet szebb világba
elragadó mozdonya

A GYÔZELEM

Babel emlékének

Mit látott csíptetôje üvegén keresztül
mikor hadteste belovagolt a bevett településre
mit látott nyergében zötykölôdve az író
múlt történetek méltatója és az átélteké
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a kövezeten még véres viaszfigurákat
feketére perzselôdött homlokzatokon át
üres ablakszemükbôl összetiport rozsvetést
használt gyufaszálak glédáját volt nyírfaligetet
a paták elgurult lekváros ibrikeket roppantottak
leszakadt lábakkal kezekkel vegyest
egy fészerben csonttá aszottan makogó túlélôk
a helyiség sarkában félig letakart tetem
a hadfiak nem tekintenek a páratlan számokra
a hadfiak nem tekintenek a páros számokra
ki osztott Isten helyett szerepet itt
lenyelte nyelvét a harang az énekszót a pernye
az alvégen ahol az elôôrs házak elmaradoznak
fölgyújtott kazlak fényénél vizslatják a világot
és nekirugtatnak a földuzzadt folyónak
új rettenetek friss izgalmak felé

MÁSFÉLE PRÉDA

Jobb volna mintha mintát
naphosszat csodálni
Krúdyt vagy Kosztolányit inkább
s nem félálmokat megszakítani
fontos tanácskozások
elmulasztott találkák
mulatságok görögtüze helyett
fölpeckelni szemhéjamat
röptében megragadni
a rebbenô képzeteket
csôrükben eleven
vergôdô szavakat
még élô szervezeteket
én voltam én vagyok
a zsákmány a préda
elbliccelt alkoholista
egy másik elemésztôbb
szenvedély martaléka
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