
Sóval hintette a felszántott földet: saját országa
kiszáradt tenger. Remegett a szája, akár a bolondnak.
Agamemnón, Meneláosz és Palamédész mégis
rátaláltak, a három király ajándék nélkül jött.

Az egyik lágyan szólította, mint az alkony,
de hiába, a második férfiasan, mint a dél,
tovább szántott, és mérgezte a földet. A harmadik
kiáltott, mint a reggel, a hajnali ébredés. Hiába.

Felkapták az újszülött trónörököst, Télemakhoszt,
és az ökör elé hajították a földre, a porba.
Kitisztult az atyai szem, és érte ugrott, sós kezével
ölbe kapta, szakadt rongyaihoz szorította.

Odüsszeuszt vállon veregették, nevetve.
Este jó bort ittak, szolgák masszírozták vállukat,
még nôkrôl beszéltek hadmûveletek helyett.
Részegen egymást ölelgették, hogy erôt gyûjtsenek.

Tatár Sándor

ODÜSSZEUSZ, VÉGLEG OTTHON

A nyári éjbe tûzdelt illatok
Fölneszel és megszólal egy madár
Feloldódom abban, hogy itt vagyok
; erre „készültem” évek óta már

A béke meg nem fogható
Talán nincs is. Tán éppen ez: a nemlevés
Talán a forró párát oszlató
hit, hogy az idôd nem kevés

A lélek mintha járna még
az orron át, ki-be, ki-be;
de testbe már csak álcaképp
Már nincs szüksége senkire

A szertefröccsent göncölök
ôrködnek a... nos, mi felett?
és épp ráérô ördögöt
keresnek frusztrált istenek
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Te a lelátón szundikálsz;
rád nem tartozik már e meccs
– vagy így hiszed és így csinálsz,
és, mert nem szállsz be, megnyered

Alszik az aszfalt, fû, a tó
Az utak megdermedt folyók
Tenger minden, de nincs hajó
A távolságot, mint üveggolyót

.ÖLT.

Jobban elvegyül, mint búza közt konkoly;
még nem írta le semmi hivatal –
rá nem jössz, hogy rá mi jön olykor,
a Múzsa éppen tôle mit akar?

Ki nem mutatja azt a vérkép,
nem jelzi stigma, billog s semmi jel;
hogy el van-é már veszve végképp,
vagy meg is dicsôülhet még, ha nem figyel.

Csak él közöttünk itt bele a vak
világba – aszkéta, gourmand, mind lehet
; ólálkodnak körötte a szavak...

Csigalassú vagy siet; egyképp rejtély,
melyik miért, így némelyek azt mondják: mert mély...
– s ha azok értik jobban, kik legyintenek??

Vörös István

A FEJLÔDÉSRÔL

Egész éjjel járnak a teherautók.
Üresen érkeznek, a rakományuk,
mint egy lengô vaslánc, zörög.
Telirakva hajtanak el, a földet
viszik onnan, ahol kellett, oda,
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