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T A T Á R  S Á N D O R

Gigabaki Előttem szolgáim ? a századok ? !
Babits nyomán

Előttem szörnyű századok –
És ebből ki sem mászhatok,
Nem ismervén az elmúlást;
Megmenthetek, lásd, bárki mást
(Bár korántsem ártatlanok
tán még ők se: az állatok)
Bárki élőt megválthatok –
Árvíz, pestis vagy áltanok
Vagy bármi fenyegesse őt,
Meghalhat jókor vagy idő előtt,
Szólván: nem kéri, köszöni;
Már ő inkább csak kiszökik,
Jövő hálójából kibúj’,
Úgysem ígér jót semmi új;
Biztos révként a semmi vár,
Nem aggaszt vírus, téli nyár,
S nyalhatnak ott a zsarnokok –
Nem rettegek, nem harcolok.
Mindezt mondhatja, s földbe tér,
Mint lyukba bú apró egér.

Le csak én nem falcolhatok,
El nem téphetek kórlapot,
Se láncot le nem rázhatok,
Sosem leszek szív-, rákhalott –
Csak a képembe vigyorog
A milljó elrontott dolog:
Jószándékomra csupa tromf;
Gúnyostor a vélt hatalom.
S lásd, panaszkodnom sincs kinek
– Magam vagyok az „égiek”;
Nem üdvözűlök, kárhozom,
Sosem lesz főm a várfokon
Utókorom nem lesz kegyes –
Nem lesz mentség, s nem is keres.

Hogy büntethettem így magam!?
Nem tudtam, milyen ára van
Az öröklétnek? én?! hogyan
Tévedhettem – shit! – ekkorát;
Ha vég nélkül csak megy tovább
Mindaz, mi elromlott hamar,
És saját művem fogva tart,
S a jövő túltesz mindenen
(Én csak tudom, hisz ismerem)
Elslisszolni csak délibáb,
Hiszen vég nincs, csakis tovább
– Körűl borzalmas századok,
S én korty’lom a gyalázatot.
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„Ez az élet egy tivornya”
Ez az élet egy cikornya;
Vonalát el, vajh, ki rontja –
Vagy még inkább ki nem rontja:
Kinek nincs hamis mennyboltja?
– Üdvöd felé csalóka a
Haladás.
Engedsz téveszmének, görcsnek;
Miért nem vagy, ember, bölcsebb
Annál, hogy vermet magadnak
Magad áss?!

Ez az élet egy vitorla
Vagy szablya, éles, kivonva
– Célhoz repít, előre csak
(Csak ne lásd: a célod vacak,
S nem is röpűlsz, csak vánszorogsz:
Beteg nyű.)
Te itten csak ujjongj, vigadj;
Ne firtasd, hová mégy, ki vagy
– Egy a fontos: ki ne ess a
Szerepbű’!

Ez az élet egy sziporka
(Még hunyorg? vagy eltiporva?)
Karcos bor ez? vagy kéj-zamat?
Nagy bukta? vagy nagy pénz s kamat?
Szorongsz, de hogy elfeledd, van
Maszkabál.
Hamu alatt remény izzik:
Máskor, máshol jobb tán, mint itt.
Ez az élet öl (hurok) vagy
Szalmaszál.
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