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Kovács András Ferenc

A MEGBÍZÁS

„Egyébként szabadon írhat, 
ahogy kedve és szellemének 
sugallata diktálja, de ne 
fáradozzék azon, hogy a 
megrendelô személye után 
tudakozódjon, mert úgyis 
kárbaveszett fáradság volna.” 

(Franz Xaver Niemetschek)

Egy ismeretlen
Júliusban egyszer majd
Beállít hozzád

Egy ismeretlen
Küldönc, begombolkozva
Állig a nyárban – 

Egy ismeretlen
Megbízó, egy névtelen
Úr küldötteként

Jön, nem tudod, ki
Küldte nyakadra, kinek
Megbízásából

Keres föl téged
Is, de méltóságteljes, 
Szinte ijesztô,

Praktikus elme,
Kimért, komor, lakájos,
Egy tekintélyes

Úr követe ô...
S megkérdeznéd, kié, de 
Félbeszakít: „Az

Úr nem kívánja 
Felfedni kilétét.” Majd 
A láthatatlan 
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Megbízásából 
Aláírás nélküli 
Levelet nyújt át – 

Névtelen papírt, 
Amely különbözô, rád 
Nézve elônyös, 

Roppant hízelgô
Kijelentésekkel jól
Megspékelten azt 

A kérdést, sôt, azt
A kifejezett kérést
Tartalmazza, hogy

Nem írnál-e egy
Gyászmisét, és mennyiért,
És mennyi idôn

Belül tudnád még
Befejezni? A pénz nem
Akadály, ára

Van mindennek – nincs
Titok ebben... Elôleg
Is lesz, s ha tán túl

Szerényre szabtad
A honort – a kikötött
Fizetség után még

Szép jutalmat is
Ígér az ismeretlen
Megrendelô. Majd,

Ha átadtad a
Mûvet, de hogy kinek kell
Elküldeni – azt

Már ne firtasd. A
Megrendelés eleve
Adott – egyetlen

Alkalomra szól,
Bár örökösre, hisz az
Úr zeneértô,
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Finom hallása,
Bölcs ízlése van, kegyes,
Nagy zenebarát,

Bôkezû úr az
Úr, a muzsikáért él-
Hal! Csak a neve

Maradna rejtve – 
Kifürkészni, szaglászni
Utána sosem

Szabadna, s nem is
Lehet... A megrendelô
Léte eleve

Rejtett – szándéka,
Ha van, hasonlóképpen.
Az ismeretlen

Hangját hallgatod – 
Milyen furákat mond az
Úrról! Mellesleg

Közlöd vele, hogy
A határidôt magad
Sem tudhatod még

Pontosan. Másként
Rendben van, szállítom. Egy
Halotti mise

Még nem a világ – 
Négy hét, ha nagyvonalún
Saccolom... Ó, ez

A tehetséged
Új próbája lehetne
Egy patetikus,

Magasabb stílben!
Mért ne, hiszen szabadon
írhatsz, kedvedre,

Miként szellemed
Sugallata diktálja.
Szorult anyagi 
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Helyzeteden sem
Töprengsz, méregeted még
Az ismeretlent:

Neki is nehéz
Lehet néha, s nincs is tán
Semmi benne... Nincs

Ô se kôbôl, csak
Egy jószágigazgató – 
Senki se küldte.

KÉT LÁNY – KRISZTINA, FANNI

„Két komoly árvaleány, 
termetre meg arcra hasonlók”
(Babits Mihály: KÉT NÔVÉR)

Senki se küldi
A hírt, üzenet s öröm 
Is kerül engem – 
Mint beteg állatokat 
Isteni kedv, kegyelem. 

Krisztina messzi
Lakik: sosem írt, soha 
Nem keres engem – 
Azt hiszi, senkije sem, 
Semmije sem vagyok én. 

Fanni közel van, 
A lelkem is érzi, a 
Hangom eléri – 
S látom a titkos idôk 
Messziesült mosolyát. 

Krisztina tudja 
A tant: csupa semmi, a 
Senki az atyja – 
Sorsa a végtelen ûr, 
Kárhozat, agg feledés. 



Fanni ha tudja, 
Sem érti, csak éli a 
Játszi valótlant – 
S távoli csillagait 
Hullja határtalan ég. 

Krisztina, Fanni 
Külön felelet kusza, 
Földi világra – 
Két „igen”, és ugyanaz 
Két „nem” is egyben... Uram, 

Mindig apátlan 
A szó: ima sincs, ami 
Hatna apákra – 
Isteni mind, süketült, 
Néma, örökre sötét. 

Tandori Dezsô

„MI DADOGUNK, DE VÁRJ, 
KI JÖN UTÁNUNK!”

Posta Babits nyomán

Nagy szó, lasszó: hallass! Mind egyebekben hallgass, 
kétéltû egy-sem-lét, nem keresed te a kedvét, 
kedvetlenségét sem titkának, se hogy értsem, 
meg hogyan értsem, esendô, mint ki szilárd, s eredendô:

nem vagyok én. Tovacsaltán, mint szív-árva, kihaltán, 
mint szív-ármány, zárvány, egy-csak-a-színe szivárvány. 
Párkány mind színekbôl, elhitetôleges-egybôl, 
mind a sötétre-fehérbôl, honnan eláll, oda ér föl.

Honnan eláll? De mitôl? Mint értsem e képtelen ôs-kínt, 
bûnbeesés-nyavalyáját; ajtód szárnyai tárják; 
s mind egyebet, mik az egy-lét széttörtét, vele kedvét 
nem keresik, de hideggel lelten, már soha eggyel
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fel nem fogják, bennük – csalva! – a tárgyak, az együtt-
létek a hangok adói, képek, csendek adói-
-kapói, rámragyogásuk általam-összerogyásuk, 
kedv és kedvtelen egyképp járja a kárhozat üdvét,

fél-életbe csavartan, pokróc, holt-lepel, abban 
test, csont-hús-váz, paplan, tûzdelten belakatlan,
mit, görccsel, ha szorítasz, hogy mi-reménye-se vígasz 
...és mihez? Azt az utolsót kapkodná te-koporsód,

csattog, mint a fogak, megvigyorulsz, vacogat
vackodon, annyi után már, mit kívánata rád tár, 
már maga is denevérszárnyon, s bár ha elér, 
visz, hova, ô maga sincs már ajtónyid, s bele kulcs, zár.

Nagy szó, lasszó, nyisd, fojtsd, kéretlen, ha-mi Tolsztojt 
még-mindigje reménynek tette, a kórterem éled, 
hogy haj-tépve Csehov, mint ki a mocska-csehót 
dûti a gyûlölet árkán át,

sose-lelt ragya-sárkányát,

vagy ha a légiesebbek mértékkel közelednek, 
látva a Várhatagot, dúlt-tere Zúdulatod, 
hull, apróz, ne is érezd, késeit így televérezd, 
csont-hús apraja légy,

mégse dög, arra se légy.

Görbedtem, ha magamra, s kétesen öltve a napra-
kész gúnyát, vele gúnyját mindennek, vele rútját 
semmidnek se, ha Túlját, kô faluk egyre ha fúrják, 
pusztulnak csak, a porló zizzeneten, gyere, Holló,

torló szárny feketéje, alkony-elô feketéje
(mokkám) vár, s ha elalszom, gubbassz néma-se jajszón.
Tûnte felajzón jöjjön, mind, mi se más, se nem „önnön”, 
fogyna a nyirkon, a könnyön, lentebb s fent, s be ne törjön, 

mint a halánték, szándék rontott horpasza, más ég 
ív-követôje, nem innen, gyújtólencsei Nincsen. 
Szép laza íved agyatlan hulljon a semmi-magasban, 
szín-hús-egy-koponyáján fogja veled szavak árkán.
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Értelmek, csupa testibb szellemek, értsetek ennyit, 
restek, szellemi-hûlten lengjetek, ennyibe-tûnten, 
görcs-pergô tünemények titkoljátok a lényeg 
semmi-valóját,

lelkedet óvják,
kik mind létbe se rótták.

– – – Fél tizenegy,
korty,

lasszó röppen, szó... nagy szó!
Csak várom a postát.

MÛSORKONCEPCIÓS MEGFONTOLÁSOK

Kálnoky László emlékének

Mûsorkoncepciós megfontolások
vannak hát ott, fájdalmas, nagy poéta,
a túlvilágon? Világ, túl-világok,
mint Ausztrálián korallok karéja?

Viruljunk még az egyszer! Ebbôl
ne engedjünk. Tûzôdjünk programokra,
meg ne akadályozhasson narancsbôr,
se fogunk húscafat-bélelte odva.

Járjunk neo-lábon! Reményesen
vicsorogjunk, mint új Emberiséget
kezdô, be nem látható Végtelen!
Vagy épp ez az: már kezdetben se „véget”.

– – – Én, ha az Ember lennék, Kálnokym,
jönnék fagylaltárusnak Sarkvidékre,
de végig nem szenvedném ama kín
hülyéjét, hogy arra a Fára másszak,

melyrôl majd ember-lányának-fiának
lejövök, megmozdulnak ajkaim
bolti, költôi, káromos beszédre,
de mit kapnánk Világ Mûsorain?



Bajtai András

ELVESZ

Nem tudom, mi történt, hol kezdôdött,
talán a gyorsétteremben vártam a soromra,
vagy a hentespult elôtt bámultam a szerveket,
sietni akartam, de nem találtam a kijáratot.
De az is lehet, hogy akkor még el se kezdôdött, 
vagy már régen véget ért, én meg semmit sem 
vettem észre az egészbôl, mert velem bármit el lehet
hitetni, és most is hazajöttél, és mellém feküdtél.
És ez elég is volt. Akkor még nem gyanakodtam, 
és azt sem tudtam, hogy miért ácsorogtál percekig 
a sötét lépcsôházban, mielôtt benyitottál volna.
Nem számított. Mellettem ébredtél fel, de késôbb,
kint az utcán valami zûrzavar támadt, dudálás, 
kiabálás, elôször arra gondoltam, valaki a villamos 
elé esett, vagy kiugrott a harmadik emeletrôl, 
aztán láttam, hogy a bevásárlók eldobálják a szatyraikat,
ömlik a kefir, patakzik a tej, és hosszú sorban, megállás 
nélkül gurulnak szét a paradicsomok és a karalábék.
A gyerekek hirtelen hasra feküdtek, a háziállatok
nyüszítettek, a járókelôk pedig egyetlen határozott 
mozdulattal hajították el a mobiltelefonokat.
Aztán csend lett. Senki nem mozdult, váratlanul
beborult az ég, és elkezdett belôle valami hideg
folyadék ömleni, én pedig akkor megértettem, 
hogy ma már nem jössz haza, mert elfelejtettél.
Rohantam vissza, hátha mégis otthon talállak, ülsz majd
a matracon, de a lakás sötét volt és üres. Hívtalak,
de beszéljünk máskor, mondtad, mert itt jó a hangulat, 
én pedig leoltottam a lámpákat, és még fél órát vártam rád,
de nem jöttél. És akkor menni tovább, mindegy,
hogy villamos, busz, troli, csak meg ne álljak, 
mert különben azonnal legyûr a kétségbeesés, 
hogy elvesztettél, mint valami használati tárgyat,
zajtalanul és jelzés nélkül. És akkor mindent megértettem.
Hogy valaki másnak vásároltad azt a tucatnyi bugyit,
hogy valaki másnak borotváltad le az öleden a szôrt,
nekem pedig látnom kellett volna téged, amikor elvesztél,
tudnom kellett volna, hogy éppen most vesznek el tôlem.
De késô volt. Akkor már egy hónapja nem szeretkeztél velem, 
én pedig ott álltam egyedül a hideg szobában, tapogattam,
szagolgattam a ruháidat, hátha a nyomodra bukkanok, 
de semmi sem történt, nem jöttél, és azóta sem. 
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Az éjszakák a legrosszabbak. Elalvás elôtt hányingerem van,
szédülök, szeretném elveszíteni az eszméletem, de
továbbra sem történik semmi, aztán valahogy mégis
sikerül elaludnom, soha még ilyen nehezen. Azt álmodom, 
hogy elveszlek, és engem kényeztetsz, de a merevedésem
fáj, és mielôtt elélveznék, elveszítelek, ott állok az osztály
elôtt farkasszemet nézve a periódusos rendszerrel, és Terike
néni ordibál velem, amiért nem tudom a bizmut vegyjelét,
vagy rémülten kiabálni kezdek, mert bennragadtam
Ivan Karpenko pincéjében, ahová könyvet lopni indultam.

Csengery Kristóf

ANTANTÉNUSZ-ÁLOM

Arra kényszerítenek, hogy mondóka
vagy kiszámoló ütemére hadard el
pincemélybe számûzött félelmeid,
vagy még inkább, bûneid, játékosan
sorolva mindent, ami csak nyomasztó
és szégyenteljes, peregjen a nyelved,
antanténusz, szórakaténusz, legyen
ritmikus a beszéd, pattogjon a szó, mint
udvar sarkában, penészes téglafalon,
sápadt napfényben a pöttyös labda, tégy
vallomást ártatlanul, szinte nevetve,
tárd a világ elé, hogy hazudtál, csaltál,
elvetted mások örömét, és semmit
sem adtál cserébe, ígéreteid ütésként
csattantak a kiszolgáltatottak arcán,
herdáltál érzelmeket és éveket, s ami
a legszörnyûbb: öltél, igen, kioltott
életek terhelik a számládat, igaz, nem 
úgy, ahogyan ezek gondolják itt, de hát
mit tudnak ezek bármirôl is; öltél, mert
ölés volt az, hiába mentegeted magadban,
és most el kell mondanod, ez a mondókád,
kiszámoló, szóraka tiki-taka, járhat az
ujjad, rábökhetsz bárkire a melletted állók
közül, míg listázod a vétkeket, úgyis
tudod, kezdettôl, mióta az elsô szótagot
kimondtad, tudod, hogyne tudnád, hogy
hol ér véget a körforgás, ki lesz a hunyó.
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