
AZ °SZAKI-SARKI ZSOK°
Tandori Dezsûnek

Az ¢szaki-sarki zsok¢ igazÀn fura szerzet,
a nincsen-derbire k¢sz¡l, a m¢gse-futamra:
ahogy û, tÀn senki se tudja meg¡lni a nyerget,
s tombolhat akÀrhogy a sz¢l, a bravÃrt bemutatja.

Az ¢szaki-sarki zsok¢t sose vÀrja a derbi,
bÀr megvan rÀ az erû, s r¢g csÃcson a forma;
nyerhetne akÀr, s szomorÃ, mert nincs tere nyerni,
s lova is nyihorÀssza talÀn: àñ, derbi ha volna!Ê

Tandori Dezsû

HASHçRTYASZAKADçSI EL°GIA
KÀlnoky LÀszlÂnak ¢s Quentin TarantinÂnak

HashÀrtyaszakadÀssal f¢l nap f¢lÀjulatban,
vergûdve padlÂn,

hogy f¢l k´rm´mmel a rongyszûnyeget kapartam,
¢ber-alattom

Àllapotaimat megvÀltÂ kiakadÀsok,
´sszekavarva, ki voln¢k ¢s kik a mÀsok,

kiket ä halÀl! j´vel! ä:
k¡ld´k kurva anyjukba el:

volt ez ezerkilencszÀznyolcvanh¢tben, a mü-
t¢t, k¢t ¢v telt, mire

oda jutottam el, hogy jÀrni egyszerü-
en nem bÁrtam, kive-

rt a verit¢k, ha a buszperonra kapaszkod-
ni prÂbÀltam, reÀm csuktÀk gyakran az ajtÂt,

csÃsztam a flaszteron,
Ágy hatÀroztam el:

kell, ami kell ä
magam megoperÀltatom.
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Ha mÀr magam magam nem bÁrom operÀlni,
de m¢g van ez, hogy ¢lek,

¢s nem tudom ten¢t jobbl¢tre kicsinÀlni,
az isten bassza meg

minden elk¢pzel¢stek,
ti ¢gi rendek ¢s f´ldi szolgaszem¢lyzet

hivatott, ¢rdek tagjai,
hogy a jÀrÂbeteg

normÀl Àllapotot nem lehet tartani.

A jÂ kurva anyÀtok kibaszott valagÀt,
h´r´gtem, vagy àD´mi...!Ê,

a Medveszekreter fel¢ Ágy, ny´gve, Àt-
-s-ÀtkiabÀltam,

nem tudtam elr´h´gni magam, hogy ä fasz! ä felÀlltam,
gy´ngyf¡gg´nyk¢nt lebezt¢k a nyÀlam szÀlai

a falat, telefonka
asztalunkat, ¢s MusiltÂl a Tonka

cÁmü besz¢lyt,
melyet lerÀnt¢k,
s ¢gi ajÀnd¢k

lett volna, ha az ´rd´g
torkomig le-s-le t´mk´d

valami massza mocskot,
Ãgy ´nti gecij¢t, hogy belefulladok, seggemen lelket ontok.

Szerettem volna meg-
halni? csak beteg

val¢k?
F¡lledt a l¢g

nem volt, szellûztet¢k,
´ssze se szartam
magam, csak a kÀlyhacsemp¢t kapartam,
a hornyokat, ¡regeket,

¢s nyomkodtam rohadt szem´regeimet,
folyna ki a belÀtÀs, a kilÀtÀs,
hogy e zilÀlt MÀs

csak ¢n vagyok,

rohadt volna el, aki baszott,
aki engem akart vagy nem akart,

akik;
nem szakadt Ãgy a part,

hogy fulladÀsig, kÁv¡lrûl tudott volna takarni;
ÀjulÀsig, nyolc-tÁz felvonÀsnyi, a parti,

el-estig,
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mÁg az injekciÂk hatÀsa p´cshuszÀr
vÀgtatÀssal faltÂl falig,

mint akik maguk c¢ltalanul edzik,
hÃzott, nyÃzott, csinÀlt, nem csinÀlt, ¢s alig

t¢rtem magamhoz, arra
vÀgytam, hogy a fogasra
hÃznÀnak, sp¢kelû

¢s g¢geroncsolÂ
eszk´z´kkel, ¢s agyonlocsolÂ
cs´vekkel agyamat fÃjnÀk az alkonyat
felhûs koszv´r´s¢be,

soha t´bb¢ elû
ne j´jj´n az, hogy ember
e f´le-taknya F´ld´n ¢lni

k¢nytelen, ¢s hogy elbesz¢lni
kell bÀrmit, ¢rtelemmel ä ä ä
de mük´d´tt a szÁv ¢s a t¡dû,
¢s nem kÁvÀnom
vel¡k-megszottyanÀsom,

de az eg¢szs¢g
ÀllapotÀra vÀgyva vÀgyom.

Hogy ezt Ártam, luxus
csak, fluxus,

hagyjuk,
gyere vert velû.

Gyere, te l¢gi zsÀkba varrt test kapaszkodÀsa,
lÀb karmolÀsa tÁzfalon,

vagy ´lyv elûl galambok jegenyekapkodÀsa,
menek¡l¢s ¢s borzalom,

ahogy a tollak aprÂ vitorlÀi utÀna
a kertudvar porÀba

ä ÀldÀscsapat ä
nem l¢tezû eget dics¢rve hullanak.

A pusztulÀs ege l¢tezik csak. El¢gszer
gondoltam el, ahogy markomba langyos ¢tel,

forrÂ falat
hullt fogaim k´z¡l,
hogy fogyjanak, apadjanak

testem erûi, satnya l¢tezûi,
ha csak egy ember is ´r¡l

ennek, ha ¢n magam:
mÀris ¢rtelme van,
szevasz! szorÁtanÀm mÀkos nudliba bÀrki
barÀti jobb kez¢t, moshassa, soha ne

akarjon lÀtni, mÀs mi
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kapcsolatba id¢zni, felejteni akarjon,
ahogy ¢n azt, a padlÂn,
azt a fetrenget¢st nem, nem felejthetem, nem,

Ãgy, Ãgy felejtsen,
ahogy a l¢ti tartÀs anyagait nyomom
mutatÂja s h¡velykje k´z¢, a borzalom
hasi lotyatagÀt szakÁthatatlanul, mocsokk¢nt adom Àzva Àt,

¢s mert a pusztulÀs valÂsÀg, nem csak Àlom,
azt se kivÀnom,

hogy hasonÁtsa Àtlag elk¢pzelhet¢ss¢,
csak azt tudja: kev¢ss¢

vÀgyom mÀr jÂ szavÀt
az ÀldÀsnak, mely¢rt jobbik ¢n¡nk e f´ldre
fogantatott, a poklok minden gy´trelme t´rje,
ha vÀgyom bÀrkire, ha Ágy elgyeng¡l´k,

zuhanjon sz¢l¡t´tt
oszlop reÀm, szakÁtsam a hÁdkorlÀt-rudat
menek¡lve, magasfesz¡lts¢g-hÃrokat

¢rjek, mint pletykaÃjsÀg
hÁr¢ben a fiÃ,
ki lÀngolÂ
testtel zuhant sinek
k´z¢, a robogÂ
vonat sz¢l¢n kihu-
nyt a lobogÀs, a vÀllÀt
leszakÁtotta a

ker¢k forgataga,
de ¢lt, az ¢g nagyobb dics¢ret¢re: tudjÀk
meg annak rendjei,
hogy ¢n ily irgalommal

sose lenn¢k irÀntuk,
ragyogjanak! kigyÃjtanÀm ruhÀjuk,
apruljanak, k´z¢pen ¢s szanatt
vagdalnÀm sÁnen ûket, nem csodÀra levûket
lÀtn¢k benn¡k, de l¢tem
okait, ¢s szer¢nyen ä àD´g´ljetek az ¢gben!Ê ä
azt mondanÀm, de minden Ázem

ezt mondanÀ: pusztuljanak!

Vesszen a l¢lek s bel¢ az anyag.

ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ ä ä ä ä ä

ä ä ä S k¢rtem mindenemnek
mindennyi r¢szeit:
ha itt, ameddig itt:
ne; jÂzanodjanak.



Emberisten, zabÀlj, k´ny´rg´k ä t¢pd ezt! falat! ä,
legyek fogad.
BÀl, KannibÀl, Magad.

1997. mÀrcius 23.
Sorsomat nem kivÀnom
°s nem kivÀnok ¢lni
Csak nincs mire cser¢lni

ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä
PS =
Holtaimra utÂ, RÀd m¢g elû:
egyenlûs¢gjeled, Istenem, k¢t minusz.
Nekem szimplÀn el¢g: duplÀn kihÃzz.
K¢rlek, biztosra menj
most mÀr legk´zelebb,
ne legyelek,
faladra, tÁzfaladra kenj,
Ágy keljen fel a Nap,
ragyogjunk k´z´s koszvadÀs alatt,
¢s ami ehetû, ragadozÂk
em¢ssz¢k, hÁrhozÂk
Semminkbûl, bierce-i, blake-i
vadak ¢s madarak. Magam, magad.
Ha Ágy lesz, bÀrmi volt, meg¢ri:

Isten, ha mersz, ´lyvnek legy¢l eg¢rnyi.

A K°T UTOLSñ

R. P. tacskÂjÀra,
Rudi kutyÀra, in mem.

Nem lesz idû, nem lesz idû ä
nagyon rem¢lem,

¢s senki rÀk´vetkezû,
hogy m¢g meg¢ljem.

Ki j´n, ki megy, nem tudhatom,
minek is tudnom,

a tÀvval egy¡tt Ãszhatom,
nincs hogy megÃsznom.
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ElszÀll a h¢rakleitoszi
vÁz-szinuszg´rbe,

elszÀlltok, Rudy Bloom, Csuti,
micsoda k´rbe.

K¢preg¢ny-k¢k ¢g-bubor¢k,
hull nevetekkel

m¢lyek magasÀba ä el¢g,
hogy bukni sem kell.

R¢z PÀl

BöCSö EGY TEGNAPI ASSZONYTñL

Ha jÂl tudom, egyetlen magyar napilap sem Árta meg, barÀti telefonok ¢s levelek adtÀk,
adjÀk tovÀbb a gyÀszhÁrt, k¢sve: Àprilis 29-¢n Sydneyben meghalt Csillag Vera. K´zel-
rûl ismertem, tolulnak fel bennem, egymÀsra torlÂdnak a k¢pek:

Szent IstvÀn park 5. szÀm alatti lakÀsÀban (a hÀz falÀn ma mÀr eml¢ktÀbla hirdeti,
hogy itt ¢lt ¢s dolgozott f¢rje, BÀlint Gy´rgy, a nagyszerü ÃjsÀgÁrÂ, kivÀlÂ kritikus), a
DunÀra n¢zû szobÀban ÁrÂasztala f´l¢ hajol, besz¢lget¡nk, ÂrÀk hosszat figyelem,
amint elk¢pesztû aprÂl¢kossÀggal rajzolja egy k´nyvborÁtÂ vagy fed¢l terv¢t, n¢ha f´l-
Àll, hogy megn¢zze a PROPYL®EN KUNSTGESCHICHT°-ben, a MALONYAY-ban, valami-
lyen mÀs müvelûd¢st´rt¢neti munkÀban, milyen is egy g´r´g sisak, szÀzadfordulÂs
csillÀr, Szeged k´rny¢ki fokos, ViktÂria korabeli nûi kalap, afrikai lÀndzsa, egy szebeni
kulacs dÁszÁt¢se, breton fûk´tû, aztÀn vissza¡l dolgozni, vagy ahogy û mondja, piszmog
tovÀbb;

hosszan bÀmuljuk, hÀrmasban, a Jeu de Paume impresszionistÀit (akkor m¢g ott
voltak), azutÀn holtfÀradtan lerogyunk egy padra a TuileriÀk kertj¢ben, Vera kislÀnyt
mÁmelve nyafogja: ä Az eurÂpai kultÃrÀhoz, h¢las, lÀb kell!;

harmincadik sz¡let¢snapomon azon kesergek, hogy milyen ´reg lettem, v¢gem, û
vigasztalÀsk¢ppen a tÀviratot id¢zi, amit BÀlint Gy´rgytûl kapott harmincadik sz¡le-
t¢snapjÀra: àKorhatÀrt felemeltem. BalzacÊ ä c¢lzott a tÀvirat arra, hogy A HARMINC°VES
ASSZONY ÁrÂja ezt az ¢letkort m¢g az asszonyi l¢t csÃcsÀnak tartotta, ahonnan mÀr csak
lefele vezet Ãt, de...;

bekopog szerkesztûi szobÀmba a Sz¢pirodalmi KiadÂban, mutatja egy KrÃdy-,
Stendhal-, Swift-, MÂricz-k´tethez rajzolt vÀzlatait, nyolcat, tÁzet, nagyszerü mind, nem
tudunk vÀlasztani, û minddel el¢gedetlen, megint csak kislÀnyosan-´nironikusan sely-
pÁt: ä Pritty (vagyis legjobb barÀtnûje, KÀlmÀn KlÀra) sokkal jobban rajzol, mint ¢n;

kivÀndorlÀsa elûtt Àtj´n hozzÀnk a BÀthory utcÀba, k´nyveket hoz, amiket nem visz
magÀval AusztrÀliÀba, ¢s nem ajÀnd¢koz a mÃzeumnak (k´zt¡k a legkedvesebbet, a
THE LITTLE KING cÁmü k¢preg¢nyt, amit sajÀt kezüleg vÀgott ki egy angol lapbÂl ¢s
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