
Nekem viszont ideje menten
e kÀrtya-metaforÀbÂl
kikecmeregnem.

El¢g toplÀk toposz.
°s t¢mÀm k¡l´nben is a reg',
ez a hirtelen t¢li,
melyben a sok
hajl¢ktalan didereg
k´dben, hÂban, lucsokban,
ki a holnapi reggelt talÀn nem ¢ri meg
(¢s ha m¢gis, minek?),
nekem meg nem ¢ri meg,
hogy itten fitogtassam
nem l¢tezû szociÀlis ¢rz¢kemet.
Egy neoliberÀlisnak ez olyan rosszul Àll,
mint a hajl¢ktalanok sz¢nÀja.
°n csak Árjam a versemet
a jÂ meleg
kocsmÀban, hol forralt bor
hevÁti v¢remet.
TalÀn jû majd egy jobb kor,
amely nem ismeri a fagyott sebeket,
a szederjes lila ajkakat, kezeket.
Amelyben az esett
embereket Isten hidege nem veszi meg.
TalÀn. TalÀn nem. Mit tudom ¢n,
mi j´het m¢g e dermedt sÀrtek¢n.
Fej¡nk f´l´tt
mint izzÂ j¢gdarab
delel a t¢li Nap.

RÀba Gy´rgy

AMIT SZERETTEM

TÀrsaimban mit is szerettem
ami ¢ppen k´vetkezetlen
felhûtlen nevet¢st a nûkben
kikkel eszm¢t hiÀba szûttem
trillÀs mes¢ket cserfes ajkon
csak verdestek f´ltarthatatlan
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s mÀris szÁnjÀtszÂ szÀrnyra kaptak
utÀnuk kert kert sem maradhat
nem hagytÀk olyannak a keddet
ahogy a h¢tfût ismertem meg
tÀn magamat a vÀltozÀsban
szerettem cser¢lt sorsra vÀltan

F¹L°BREDTEM

Ugyanazon a jÀraton
menetrend szerint
utaztunk egy¡tt
az Àlom parancsÀra
els´t¢tÁtett kocsiban
sz¢tfoszlottÀl meghÃsosodtÀl
s mikor k¢nyszer vagy k´teless¢g
leszÀllÁtott engem
telhetetlen rem¢ltem
mÀsnap rÀd talÀlok
ugyanazon a jÀraton
n¢gy fal k´z¢ vezetlek
s az otthonossÀg l¢gk´r¢ben
t´rt¢netek buzognak belûled
mi mindent ¢rt¢l meg
amibûl kimaradtam
kezdted is az elbesz¢l¢st
¢pp csak k´penyedet oldoztad
de f´l¢bredtem
most hol keresselek
melyik jÀraton
s ugyanazt Àlmodtad-e mint ¢n
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CSIB°SZKED°S

F¢ldeszkÀjÀval a suhanc
v¢gigs´p´r a kerÁt¢s lÀndzsÀin
a k´z´ny´s cs´ndet f´lhasÁtja
a h¢talvÂkat f´lriasztja
¢bresztût kongat
kockÀzatra veszedelemre
szÀmon kÁv¡l maradt ´nmagÀnak
jelenetet teremt
akÀr szidalmazott jelen¢st
¢n is Ágy pengetem
kezem ¡gy¢be akadt
bÀrmi hangszerem

Tandori Dezsû

V°GZETESEN SZEM°LYES

RapszÂdia Vas IstvÀn lÁrÀjÀrÂl

1

MunkÀnk alapja a k´ltû 1934 ¢s 1970 k´zt ÁrÂdott verseinek A KIMONDHATATLAN cÁmü
vÀlogatÀsa. (Sz¢pirodalmi K´nyvkiadÂ, 1972. 292 old. 29,50 Ft.)

2

Vas IstvÀn, ahogy legkorÀbbi (!) verseit olvasom, ma nyugodtan divatban is lehetne
akÀr. (M¢g igen hamar lehet.) A k¢sûbbi k´ltem¢nyeivel meg: n¢lk¡l´zhetetlen.

De n¢zz¡k elûbb e cikk ÁrÀsÀnak k´r¡lm¢nyeit.

3

Hatvan¢ves volt Vas, mikor k´lt¢szet¢t igazÀbÂl megismertem. KritikÀt ma mÀr v¢g-
k¢pp nem Árok (idûhatÀr: 1998. november eleje), Àm r¢gen sem kezdtem ily feladatok
elv¢gz¢s¢be sose szÁvesen. çm olykor szÁvesen folytattam aztÀn a dolgot. (MÀskor kÁ-
nosan.)
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