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amit csak így-úgy eddig 
most egyre jobban értem 
keserves közelségem 
halálos messzeségem

már sejtem nyelvemen van 
érzem ízét nevének 
nem sok idő s kifeslik 
szemem előtt a lényeg

Kovács András Ferenc

NEGYVENKEDÉS
„az őszi ég 
már extra-lights, 
s elmultifilt 
prompt negyven év” 
(Parti Nagy Lajos)

Az ember végül negyven év: 
Szomorú, égi nedve még 
Szivárg repedten s könnyedén, 
Akár a rilkés könny-edény,
S a lét dezsőzve gyászlilán 
Üt át időknek fásliján,
Mint mézet izzadó akác.
Isten lehallgat, nem magáz -  
S marad, mi volt, a néma géz...
De gőze sincs, ha szét, ha néz.

Az ember végül negyven év:
Felejti képzelt fegyverét,
Fejében skiccek ezre pang,
Mint ketrecében Ezra Pound,
S ha rácsát szétreszeli -  ott 
Weöreslik Téesz Eliot!
Anyáz a föld, hsze’ pusztaság,
S a felsőbb szerbek usztasák... 
Mindenki megtér, mondta Borges: 
Rög az eszméhez, pór a porhez!
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Az ember végül negyven év: 
Füröszti lelki kegy... Fenét! 
Szivarzik, Ír, hajtép, szaval:
Az Elet forró, szép Szahar,
De benne merre lesz oáz? 
Elpasszióz, elpessoáz -  
Nehány perszónát hazavisz, 
Kimérten, mintha Kavafisz.
Kivan a pasziansz az Úrban:
Lazáz a láz a dancs, laz’ űrben.

Az ember végül negyven év:
Nem több, csak egypár hetyke név. 
Terjeng a líra -  polimer!
Gerjedve sír Apollinaire:
Mit ér az homme, ha francia?
A mű haszon-klapanci?... Ja. 
Perszuflé, s néha perszonál. 
Gubancba vész a versfonál... 
Bélszín dereng a külszinen -  
A semmi ágál, hűl szivem.

AD ANIMAM SUAM*

1. Kiben a maga lelkihez: Soul!
2. Autoportrait, alexandrink's.
3. Poete Maudit nyaralgat.

Lelkem, takard be rút lényem megannyi mását,
Mely arcaim mögül, mint öntudat, kilóg!
Nem kell homály, se hír, minőt blamás hommage ád -  
Mázsát, múzsát nyomok, s reá tucat kilót.

Nyomasztó súly vagyunk, hogy szinte klasszikus már, 
Mint nyakkendősen is nyaralgató Babits,
S nem óv ivor torony, se műparaszti cauchemar -  
Mit ér a fransziás mütyür, ha giccs a dics?

* Mon ame tiéde, émue avant le dix-sept juillet -  
Komám, tiéd e mü, te semmi díszesültje! (KAF p. m.)
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Vagyok fenét adys! Lilázó bermudában 
Lélázok, habzók én, mint Stella Artois,
Ki minden percemet más sorsba permutáltam -  
Habár a túl sok Art olykor megártoá.

O, lelkem, bódlerem, mi sül, mi ég ki benned? 
Sistergő porcukor, sumer táj, rend, sugár!
Mily össztökély tököl, s röpít vacogva fennebb, 
Negédes nyáridőm!... Summertime & sugar.

ANAKREÓN ÖREGSZIK:

„Berki kabóca, dalod ma se boldog az éjszaka mélyén!
Pöngetem én is a húrt -  persze, hiába megint. 

Negyvenedik nyaramat repesik már körbe a lepkék! 
Pille vagyok magam is -  lelkem az őszbe suhan.”

Rába György

BALLAGÁS UTÁN

Fölbomlott a menet rohantunk 
az iskola udvarába 
fölmáglyáztuk az intőkönyveket 
meggyújtottuk névsorrendben átugráltuk 
az igazolatlan hiányzásokat 
tiltott helyek látogatását 
eszement verekedéseket 
sok puskázást készületlenséget 
a zajongó kamaszkor zendüléseit 
átugráltuk mind a hetvenketten 
arccal már a boldogság napsütése felé 
igen mind a hetvenketten 
mert a megszállók kisajátították 
épületünket így két iskolát 
s két-két párhuzamos osztályt összevontak 
kápolnában elfüggönyzött oltár előtt


