
kevesebb jóval is ügyesen kiegyensúlyozni,
érdektelenné, elviselhetõvé, túlélhetõvé tenni a rosszat,
felköthetné magát… Kevés az agyán a vér? Pillanatig
kevés volt? Figyelmeztetni, emlékeztetni kell a lomha
(lassuló) szellemet a házára (a tartójára?, tokjára?), a
látható, fogható, érzékelhetõ valójára(?), a túlsó partra
visszakívánkozó Szent Kristófjára (fuvarosára)?
Mi mindent kell egyeztetni, szakítani, törni, csiszolni,
illeszteni, amíg az élõ szervezet (az anyag?)
visszarendezõdik, -igazodik, -szelídül, -szervesül
a tág (az eredeti?, a végtelen?, az örök?)
halmazba, rendbe, lüktetésbe, amíg az idõlegesen 
összeállt, méretre nõtt, helyre, idõre (feladatra?)
alkalmassá lett (tett?) alkalmi mindenség fölfogja, 
elfogadja az addig elfogadhatatlannak, abszurdnak ítélt,
a már nem is tiltakozom, hanem nézem s várom csak
állapotot, s elhallgat, beáll a sorba…
segíteni összepakolni, fölrakni a csónakra (kocsira),
ellökni a folyón (az úton) a sejtet, a szervet (a felhõt,
a habot), hogy akkor hát jusson a helyére, oda, ahonnan
nincs híre, de ahová (az utolsó csengetésig) mégis 
feltétlen bizalommal és kellõ alázattal illik készülõdnie…
mi mindent felejt el (kellett elfelejtenie), amíg a 
legjobb tudása szerint ezt gondolja (gondolhatja) most?

Tatár Sándor

DOBOGÓKÕ (=JAVÍTHATATLAN)

Orbán Ottónak, odaátra

Hogy élni kell? Mily csacska tétel!
De majd az ágytál s a katéter
másra tanít,

s akkor majd te is… Vagy akkor se?!
A szív makacs. Csak kattog egyre
– Miféle földöntúli morze?
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GYÕZNI NEM. ÉS MI IS AZ(?)

„Ugrani már: soha”
(Ady)

„S hát hogy milyen legyen?
Békés legyen.
Legyen béke. Legyen csönd. Szóval csönd

legyen, más szóval kifejezve kuss, de a jó ér-
telemben véve az. Legyenek meg a nõk, egy
nagy, boldog élet, mámor ne álljon ellen. Le-
gyen eszed, vagy: De legyen eszed. (Egyéb-
ként: van. Eszetek, az van.) Ha elindulna egy
kis hiba, hagyjuk sokáig kizúgni, de ennél jó-
val lazábban. Egyáltalán, ennél jóval lazáb-
ban kellene játszani. Legyen jobban minden
kicsit, és akkor ezért szívderítõen sok minden
mindegy legyen.

Legyen itthon egy üveg sör.
Legyen Isten. [...]
És senki sem készülõdne. Nem gyakorol-

nánk. Elég lenne a gyakorlásból, pofikák.”
(Kukorelly Endre: TÉVEDHETEK)

Én akarni lenni
csak egy boldog test.
Én a kultúrát bekebelezni (enni nagykanál)
már nem.
Gyarapítani se igen.
Én az embereknek megváltását hagyni másra.
Saját magam megismerését 
hagyni arra, akit én érdekelni.
Õ legalább fogja tudni,
mihez kezdeni énnel.
Én csak szagolgatni fáról letépett
hársfavirágot.
Én csak belül üresen bámuldozni
napsütéskor szerteszét a hegytetõbõl.
Én csak hörpölgetni cappuccinót
a krémes tiramisúnak. Én csak
ölembe ejtett újság, az árnyékolt
padról bámulni az emberek. Akik úgy néz-
nek ki, mindegyik valamit akarnak.
Én csak élni.
Mintha örökké.
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