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BOGDAN LASZLÓ

Átiratok múzeuma
HEBRENCS TESTAMENTUM

variáci6kJack Cole P6tdal
picinyke testamentum címií versé re

Ósziú éjs7Akák
mohikán regge/ek
nem az vagyok ki volram
küílts rám fölkelek
szemhijam mögött kétség
villáma ciklt4n át

pörben állok a le/Ium
nem adja meg magát

2

vo/t ami volt de éjjel
ha bandukol a hold

az égi fotbrdlpályán
le/lwn az a kobold

újra dalolni kezd
hancurpartikra vágyik

nem adja meg magát
elárul mert világít

3

elvesztett éveim

a fel-nem-támadásig
undorkodnak köröttem

és a mindenség tÍslt
tékozló tiélelottök

napsütötte mjein

a világ elforog

rámvár egy beduin

5

a hattyÚk foga csattog

tigrisek esore tátog
elhagynak virradatra
a fantáziálások

mindegy immár kakAS

avagy ha kakUItk is szól

akkor is jót áll értünk
sugénY jó bolond jack cole

6

tátoghatnak sunyin
abelügyes esztJtJk
cenzorok följe/mtók
tibo/yult egzegétJk
mennyei eszIravátor
-és itt már vége van! -
a rögge/ e/kever
föl- s megadom magam

7

hát ezért is készül itt

serte-pertJn hamar
e hazt4g testamentum

még sok vihart kavar
az errlilyi tengeren

hol szempontok között
szisz kapitÁny hajója

sokszor 1MgÍÍtltözött

4

a ködös albwnban

és én avagy egy másik
most meg is érkezünk
fölftgyverkezve állig
SZÚttte metaforák
elfonnyadt ktnrímek
még vívok velük egyet
mielott elmegyek

8

besúgók parti orség
hát ~ mindegy ma mári
lelIrem il hl ebecske
már senkire st: vár

bója szin zátony akna

suntgyörgyi reggelek

ha/JlI szisz kapitány!
ne várj még nem megyek!
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9

hol délibábokfogytán
tilos az elozés

sziget a SZlÍrazfOldön
vagy útkeresztezodés
nem mindegy az tinektek
árapály vagy dagály?
képeskönyvként kinyílik
rátokmarad a táj

10

ha nem tetszik sa~m
én szépnek láttam olykor
lehet be voltam szívva

mit vártok ily bolondtól?
vigasztalj pajkos lelkem
halál kurvája te!
vale dallam voltam senki

nem izgat semmi se

14

szisz captainre testá/om
20 bartók lernezem

hallgassa míg hajózik
erdélyi tengeren
kísértethajója
zátonyra úgysefUthat
nála többet poéta

világról úgyse tudhat

15

jános úr örökli
- egyetlen utassa -
james frazer aranyágát
hogy utunk megmutassa
a szempontokra immár
örök tekintet nélkül

hol égaz álmainkkAl
illúziótlan békül

16

hajósinasrahagyom
- barátom dániel -
félbeszakadt regényem
hisz úgyse hiszi el

és a maszogó költo
míg siltálja az ampát
átélheti megint

játszhat ja a bambát

17

döglodo gyárak füst je

fojtogat nem ereszt

kálmán a másodtiszt jön
övé lesz a kereszt

egy lebontott templomról

-pokolsár malomárok -
nem vagyok én az isten
mégis telefonálok

18

vonalban kormos pista
dunántúl nagy ka/óza
bökverseim örökli
ó mater dolorosa

hétfoig jól derúlhet
elszontyolodhat keddig
hátha kiderül végül
mi nem derült ki eddig

11

hogy láthassam jövonket
korán tengerre száJlva
hullámok dáridóját
követtem fennhéjazva
és mégis önfeledten
ahogy egymásból nottek
felmagasodtak éltek
habozva összetörtek

12

akkor még hittem sorsunk
nem hullámmódra végzi
hittem hogy lesz még isten
ki szavunkat megérti
és reméltem is olykor
eljön értünk egy hajnal
botjával vállon üt és
elvarázsol az angyal

13
tudom már nincs kiút
e romló látomásból

egetföldtol másoktól
ez minket elhatárol
és ma már nem hiszek

fényeim kihunytak
vagyonom sfegyvertáram
örököljék a holtak!
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19

szemlér ferenc kaphatja
lerobbant kertmozink

hátha rájön miért oly
torzak az álmaink!
mért ötöltünk-hatoltunk
tTanszilvániába!

most nézze mégis végig
ellentengernagysága

20

merthát ez élet nem volt

csupáncsak a fonákja
egyfélbemaradt dallam
veszett agóniája
néhány vad ócska stTÓfám
báér géza örökli

lesz ideje szolgálat
közben be isfejezni

21

és vásárhelyi géza
kisértet-orvosunk

megkapja majd düheim
mert meg nem a/kuszunk
elhagyhatnak ezerszer
kényszer-rögeszmék álmok
úgyse hagyjuk mi cserben
e beteg lápvilágot

22

volt egy illuzióm
bandikóra hagyom
o itt már altengernagy
rettegett hatalom
csiszolja kerekebbre
példaképe spinóza
hátha hatÁsosabb lesz
kerekebbre csiszolva

23

kereng külön kerékként
szabédon hol a part
szakad tengernagyunk
nem vezeti már a párt
örökölje tehát hogy
láthassafejlodésünk
sárguló utunk és
igaz szó gyújteményünk

24

és baász imre mit kapjon!
kitüntetést! kovászt!

talán szentkuthy miklós
mi~to~d
mire mindig is vágyott
megtudhatja belole
miért megy körülöttünk
minden egyszerre tönkre!

25

megmaradt könyveim
ötezerl hatezerl

hajónkra szállong majd
könyutárosként ügyel
fel rájuk gelUrt sándor
így hátha elolvassa
végre már kosztolányit
és nem szól le miatta

26
a szent anna tavát
évekbe zárva orzöm

majd zsiga bá örökli
o lesz a kedvenc csoszöm

szellemként szálldos majd
a szüloföldfelett
szavait szélbe szórja
megorzik a szelek

27

volt egy délután régen
azt hiszem boldog voltam
mentem az utcán kábán

és néha megbotoltAm
ezt az érzést is orzöm

kapja meg darkó pista
o nála jó helyen lesz
nem utAsÍtja vissza

28

a sci fi gyújteményem
az elsótiszt örökli

tole tanultam rimet

az éggel egybekötni

elvitatkozgatunk
ufók léteznele-e!

csillog hat majd erik

szellem szemürege
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30
mózes attilára

Im semmit se hagyok
hiszen még & is él

meg még én se halok
meg mkMtt kihunyna
szellemünk összeuülan

egy kocsma mélyén egyszer
elalszik majd a villany

31

ami még hátra'CJan

írókéz nappalok
valahogy eltöltöm még
nemékk -csakírok
még megnézem vekncét
madridot osz/ót párizst
tú/ékk néhány regényt
szerelmet és majálist

32

még egy pár lomha évig
járok a promenádon

helyem a hajón megvár

kifogok a halálon
ha nem is látja senki

kísértethajónk itt van

kixldudája harsog
csuszká/ nincs-hullámokban

29

mert egymás nélkül józsef
attila is megírta
a sötitben vagyunk
ezt grófrettegi sírta
el -mi egymássalis
sokszor voltunk sötétbe

vigye át e sötitet
tháliás örök/étbe

33

még várnak valakikre
- az is khet hiába?-

azután szisz hajója
megindul ázsiába
ahová mindig küldtek
ahova visszavágyunk
hol fellegen akadtfel
néhány cseremisz álmunk

1994m&jus29-31.

JEGYZET

A testamentumban szerep16k, e16fordulásuk sorrendjében: Szilágyi Domokos,
Székely János, Süto István, SzocsKálmán, Kormos István, Szemlér Ferenc, Boér Géza,
Vásárhelyi Géza, Bajor Andor, Szabédi Lászl6, Baász Imre, Gellért Sándor, Palocsay
Zsigmond, Dark6 István, Majtényi Erik, Visky Árpád és M6zes Attila. A versekben
pontosan vagy célzatosan torzítva Babits Mihály, Dsida Jeno, J6zsef Attila, Kassák La-
jos, Kovács András Ferenc, Radn6ti Mikl6s, R6nay György, Szabédi Lászl6, Székely
János, Szilágyi Domokos és Sz6csKálmán idézetek találhat6k. A becsületes megtalálók
jutalomban részesülnek: megkereshetik, elolvashatják a meglelt idézetek forrásait, a be-
idézett költok szóban forgó, élményszen'íverseit. Béke velünk!...




