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Hadnagy József 

Jelentés a jelenből
Jelentem, valóban változik minden, 
de két pont soha: az ember fent is, lent 
is. Ugyanúgy eszel, iszol, mint régen, 
ugyanúgy jársz, fekszel, kelsz, ölelsz, érzel, 
nem lettél más, most is fáj, ha becsapnak, 
most is szép jövőt lányodnak, fiadnak — 
patikamérlegre téve se vagy más 
szív szerint, mint az egyiptomi kaszás, 
vagy a nép, ki törvényt kapott az égből: 
óvakodjon bűnös másféleségtól, 
legyen mag: fent és lent között a vonal, 
azt meg nem töri repülő vagy vonat, 
csak színes szalag rajta a változás... 
hej, hány jegytelen, fénytelen állomás!...

Édes kismamák
,, Nem szül nekem a fa fiút, 
csak madarat, csak madarat. 
Kikapart méhek az odúk, 
lakatlan kismama-hasak. 
Rám ki hasonlít, ki hasonlít, 
ki őriz az időben engem? 
Elevenszülő szerelem, 
segíts, segíts meg engem!” 

Ratkó József: Halott Halottaim

Itt a tavasz. Fehér köpenyben érkezett — 
mintha orvos volna. Fiatal, ragyog.
Mintha föl-alá sétálna egy kórteremben, 
magas homlokán ráncot vet a gond.

Mintha az ágyakban vajúdnának, 
s ő úgy segítene rajtuk, de hogyan?
Nincsen gyerek a kismamák hasában, 
meghalt mielőtt megfogant 
volna...

Mintha azt gondolná, meghaltak 
ő'k is: hajdani édes kismamák,
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és születnek helyettük mások: 
megélhetési béranyák,

s a kényes dáma, ki nem szereti 
a pelenkás síró csecsemőd 
— iszonyúan foglalt: 
éhes farkasfalkát szoptat 
túlcsorduló szilikonemlőn —,

sem a csecsemős tejillatot, 
sem Ádámot, kit megint becsapott 
gyönyörű hajkoronájában 
a kígyóként csábító kölni...

Ádám, Ádám, meztelen vagy! 
meztelenebb, mint az ágyban, 
beteg alma aromája szádban.

Ki fogja arcod örökölni?

Fehérben jön-megy a tavasz,
mintha orvos volna;
gyászoló apák a juharfák,
mintha meghaltak volna mind a kismamák.

Két vendég, egy fedél alatt
Vendéged voltam fél életen át, 
összetörtem konyhád sok poharát, 
csoda, hogy még mindig vendég vagyok, 
már későre jár, most már m aradok.
Fél életen át vendégem voltál, 
nem verted szét a szobám, a konyhám, 
nem mondtam, későre jár, vagy maradj, 
most már a sírig a vendégem v a gy .

k

Most már a sírig a vendégem vagy: 
nem mondtam, későre jár, vagy maradj, 
nem verted szét a szobám, a konyhám, 
fél életen át vendégem voltá l.
Már későre jár, most már maradok, 
csoda, hogy még mindig vendég vagyok, 
összetörtem konyhád sok poharát: 
vendéged voltam fél életen á t .
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A génvonaton
„In my beginning is my end” I 

Kezdetemben van a végem (s. f.)
T. S. Eliot: East Coker

Lassul a vonat. Fakulnak a fények.
Ahonnan jöttem, oda érkezem.
Hosszú út volt. Nagy részét átaludtam.
Nem álmodtam, de álmodtak helyettem mások: vért,
templomot, szobrot, festményt, könyvet,
vasutat, hidat, hajót, repülőt, tábortüzet
és haláltábort, háborút és békét —
az egész történelmet. És felhőben
lakozó jövőt. Sírni kezdtem,
mikor fölébredtem. Aludtam volna még.
Megéreztem: utazásom utolsó szakasza 
— a jelen — nem lesz ám sétagalopp. Az érkezés 
pillanatát nem ismerem. Esetleg 
megkérdezhetném a kalauzt, de az még 
nem jelentkezett. Itt nem lehet bliccelni.
Én vagyok az utas és a jegy.
Lassan szedelozködnöm kellene. El kell 
döntenem, mit viszek, s mi marad. A tükörbe 
kell néznem, mélyebben, mint valaha.
Sok szellem utazik velem, s csak egyet 
választhatok... S ki kell vasalnom 
szanaszét heverő gyűrött lelkemet...

A költő gyalogos
Csak szavai repülnek, messze, 
mint kedves asszonyok mosolya, 
mint hulló hajszál, 
mint lehelet a hideg szárnyain, 
mint szárnytalan tekintet 
égen és földön .


