
TANDORI DEZSÖ Az örök-egy
1. Pilinszky-Apollinaire

szeretném még mi hátravan
már itt a tabánban leélni
nyugszik megannyi madaram
egy eljövendő létezésnyi
hol porladok mégis magam

a szárnuak megsuhantak és
nem illünk össze már sehogy
de ez se sok az sem kevés
velük gyarapszik ami fogy
ne legyen ez szítoktevés

áldás szállion rajtuk vakok
sánták ellőtt szárnuúak: és fél
létjogúak vagy elhagyott
létek során mely mint a kés-él
lehull könyvvé lapozhatod

elmetszették az életet
vagy új életre rányitottak
oda se kell nézned neked
tárták e tabáni hegyoldalt
itt lesz örökporú jeled

még az is félretolva oldalt

2. Beszélni már úgy

beszélni már úgy kell akár
ha semmi célja nem követne
nem hullna rád egyre meg egyre
ami így kettősségbe zár

a forma itt búcsúzik el
eggyé-Wnve a tartalommal
szárnyas tabáni rézsa-oldal
jeibe vágott örökre-jel
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örök-jel hite szétjelezve
újsághírek telefonok
hogy ott meg itt meg itt meg ott
nem annyi még hogy rajta-lelke

a lélek nincs beszélni így
beszélni úgy egy-egy megállás
egy leszállás egy visszaszállás
mind-mint megannyi szárny-irígy

elnézel nézz el mit vehet
el bármi része az Örökből

eldől veled, nem emeled föl
tagadod bár mégis Jeled

mert egyszer együtt volt veled
- - - miért szállnál ki ily körökből

3. Hogy ily

hogy ily körökbe visszaszállni
megadatik-e egyszeri
volt ami volt örökre ki
sem hullsz vissza se hoz ha bármi

lenne is
más körön dereng

megejt oly feltétlene melyhez
úgy térsz vissza akár a Helyhez
mely sehol már sefent se lent

kezeden ült míg írtad ezt
elődei a föld alatt
poros gépedbe porlanak
nem gép-holtak elevenek

hogy ily körökbe visszaszállj
elég egyetlen pontnyi léted
s hogy neki nem szólt az Igéret
egy verébnek csak visszavár

mint visszavártad társait
ő mindezekről mit se sejthet
átjárja lelked mint a sejtet
anyagsugár

de már nem itt

voltatok - ketten - valamit
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4. Mit tud

Mit tudnak elmondani ők

mit tudhatnak elmondani
mit tud valaki valami
ezek még csak a létezők

a fellélegzés szárnyai
voltak mikor te fuldokoltál
ma még és egyre mit

a hol-már
az örökélők árnyai

léteznek egy-madár anyagban
ehhez te vagy az akaró
az akaratlan takaró
a visszaszálló Akaratlan

ez hozta léted bármi részed
ehhez tér meg érint a láb
hegyes körme nem ad alább
három deka Örökenyészet

és Örökélet bárha mit tud
nem akar veled nem veled fut
röptét másmibe tárja ki
- - - de több voltál mint tájai

csak nem tudná kiáltani

5. Lélek egyes

lélek egyességed hiszem
bárkétes értelmén a szónak
élő-holtan visz át a csónak
mert még halálom nincs velem

nem egyezség ez a tabán
rézsűje kétfelől a Másképp
felől fogott át holt madárnép
bárcsak magam két oldalán

holtuk e holtakkal nem ott volt
bárfel nem támaszthattam őket

volt kétfelől az Egy Előleg

s nem volt hogy oldottam a bocskort
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SCHEIN GÁBOR

siettem váratlan ajándék
kegyével nem volt oda se
néztem a fák tövébe de
olyegyszerűen volt e Tájék

hol már bolyongok holmi holt cél
iránya nélkül imbolyogva
a legkevesebb hullt a sokra
feledni lehetett mi hol kél

mi hol hull mégis volt Alakja
az Egyszer az hol bármi megtér

(homok)
A királynő, miután visszatért, megállt a tükör előtt,

a fiókból mindenféle anyagokat vett elő, és arra kért,
kötözzem be jó szorosan a nyakát, a fejét, mert nem akar
többé se látni, se hallani, csak a száját, azt hagyjam
szabadon, és miközben karon fogva a fotelhez vezettem,
megszidott, amiért álmában megcsaltam, úgysem árulja el,
kivel. Engesztelésül egy széles üvegtálban gyümölcsöt
tettem az asztalra. Az almán és a szőlőn még csillogott
a víz, a legsárgább fürtről lecsíptem egy szemei, de ő

eltolta a szájától: érzem, most sem vagy itt, ha rajtad múlna,
alig töltöttél velem egy kis időt. Pedig akkoriban folyton
róla gondolkodtam. Sokszor láttam őt egy képzeletbeli
színpad kiizepén, a feje ugyanígy gézzel vagy más gyolcsszerű

anyaggal szorosan bekötözve, és körülötte sok-sok szereplő,

akik semmi összefüggőt nem csináltak, csak néha odamentek,
odakúsziak, odaugrottak hozzá, és meglökték, hogy a térdére
szerelt kerekeken messze guruljon. Én a nézőtér utolsó
sorából figyeltem, mi történik. A színdarab végén, nyilván
utalásképpen. amit nem sikerült egészen megfejtenem, az egyik
szereplő, aki a legnagyobbakat taszította rajta, átadott neki
egy zacskó homokot, amit a királynő félszeg mozdulattal
mintha nem lenne biztos a dolgában, elvett és szétszórt.
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