
TANDORI DEZSÖ

Géher István
Szomszédnak

Könyve, a Polgár Ist6k megjelenése alkalmából

Ki merne utánad ily versformában írni, olyban, oly
jó szomszéd! S mit merne állítani azzal,
hogya sors különös kegyeltje, avval vitte,
ha vitte, bármire, mikor te a zárt byroni
strófában Arany János nyomdokán
megénekled a nap átlagosságát, il józan,
kényszerű bevallást: ennyik vagyunk?
Te nagyon tisztességes ember, jeles költő!

Polgár és művész, párban fut a kettő,

Soha el nem rúgod magad a földtől,

mert ilyen Anteusz vagy, hegyi golfozó nem,
Montgolfier, vagy mit, ha jól mondok, te
tudós vagy, közművelődés-elhivatott,
rádiós, mindenféle, eleve nagy maladopod
a műveltséget lopta az istenektől,

diákkorodban neved Renomé volt, mert jó hír
úgy övezett, hogy te is adtál arra,
és így tovább, első kerületi lakos, itteni ember,
mégis el-elszárnyaló, de nem fut el veled
a ló, de bölcsességed sok néma hangoztatása
már legevidensebb visszhangtered, ó ez
így van velünk - velem is, ah, veled.
Kiolvashatatlan könyvedet olvasom,
mindenkori alkalom, példa, magad is - követnéd újra?

(István, folytatom innen: 70-emet "sikerítem".)

Én leonínusbankezd, pardon, ez egy beszaladt, ezt
adja a formai hűség, tőle az agyban a hőség.

Minden forma: a formátlanság záloga, hoz rád
Megfordítva képlékeny kacat ékeket, épé
Bűvöli zavarod, nem kérdés, akarod,
Sem, VAGY. Vagy-vagy, vagy nem vagy, így se törekszem,
Elvétem soromat, kihagyom pár szótagomat,
jav., sem, VAGY. De ugyan már, más ez a két fél sor-pár,
Sorfélpár, kapufélfa, vagy ennyi? A kaptafa félve félve
Őrzött sablon, az élet, mondja barátom, az élvek
Porhű rangosa, látom, s innen fúl be, ha más nyom,
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Vagy ha kijárt, taposott - új szere már mi-sem-ok,
Rejtély-híg-kifejeltén mondhatom, éo-ha-beteltén,
Tény, nem tény, s ami szép volt, ködben a jelleges éj-folt,
Fény-folt: munka, a díjak, pár szeretet, s ha kivívtak
Könnyelmű, züllöttes idó'k, ha-mi szőttesei,
és ha kilengtem a sorból, hitványkodtam, a rossztól
még rosszabb fele futva, s a késő bánat a dudva,
mit még képmutatóan tiltsak s irtsak? a jóban
fürdőzgetve, ha lázadt lélek akármit alább ad,
fürge ha, lomha nyomok, benyomások, a visszafogott
rend és rendetlenség, bal-vagy-haszna-szerencsék,
felrúgván, ha szabály, de hazugság nincs, akadály
- versben már - ne legyen, mondjam szép szereken:
ÉLETEM EGY RÉMÁLOM VOLT (VAGY TÖBB.) Kicsinálom
rossz viccnek, ha-mi múlt: MEGVIRRADT - BEBORULT.

A Vigiliának
S at elemi tudnivalók: Géher könyvét nagyon szeretem,
magamat el se fogadom, el se vetem, és ha a rémálmon
megütődik bárki, mondom: nem nőm itt, madaraim, kutyáink,
kártyabajnokságunk (hm), nem könyveim a rémálom,
nem a sok kedves ember, s mind aki elhalmoz ezzel-
-azzal, nem ők voltak a baj, vagy alig csak,
amit magam tudok csak, az volt és az marad a
rémálom, rémálmok ráadásul szétvert,
de fejem és szívem körül mindig újra összeverődó'

tömérdek sokasága, hada. Mintha máris önnön
tejútrendszerének állna, mit föl sem fogtam, valahára
szabadulok tőle, de meghalni ennek? Ezeknek?
Inkább sehova soha ne érkezzek meg,
se müoészi, se más polgári létbe,
tudjam, valahol van valamim letétbe
téve, vagy rejtve, s ha Isten van, ha nincs, legyek
ős-sejtje, legyen az, hogy Ő épp csak sejtse,
s ezért ne tudjak igazán én se Róla,
hanem Neki ez épp legmisztikusabb valója.
6, Istent az isten óvja.
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