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Somlyó György

SZONETT
egyik, amely hiányzik a „Talizmán”-ból

Gyerekkoromban minden gyerek azt dudorászta
„Teve van egy púpú, van két púpú, van négy púpú, sôt több...”
Ember is van aki rekviemet szerez a halottainak
És van aki magamagának szerez rekviemet

De van olyan is aki megszökik halála elôl
Nyakára keríti köpenyegét és nyolcvankét évével
Azóta is fut vele a vasparipa után elege lett a háborúból
És a békébôl amely majd újra háborúba fordul

Mindenét letette Ásztapovó pályaudvarára
A pályát is az udvart is a kertet is az istent is
A grófot is az írót is hogy végezetül semmije se legyen

A nagyfutásban érezte ahogy ványadt vállairól
Legördül – mint a boroshordók – a halhatatlansága
Ami csak addig tartható fenn ameddig létezünk.

Rába György

REJTETT ARCVONÁSOK

Az arc mögött senki se hitte
valaki más lapul
sôt mások lappangnak mögötte
fedezékében mazna nyúl
szerzetesnek is remete
ingerelt harapós eb
pendelyek részege
melyik léte erôsebb
melyik orcája hiteles
ô se tudná megmondani
ami válasza lesz
csak fregoli így emberi

Rába György: Versek • 579



MAGÁNTÖRTÉNELEM

Nem az ünnep a várva várt
deríthet föl mennyei kedvre
a képzelet fölé piros
betûs nap sose kerekedne
ínyed facsarja keserít
a teljesülés üledéke
a rajtot becsapja a cél
unalmas a szívbeli béke
bezzeg azok a köznapok
a befestendô szürke vásznak
mind határtalan terei
a forma- és színorgiáknak
egy nap habár nincs sarzsija
mégis kitûnhet egy csapásra
teszi magántörténelemmé
játék s elme találkozása
a gesztusod nevezi meg
s noha névtelennek tanultad
létre hívod így az a nap
avat föl téged is nagyúrnak

Kovács András Ferenc

KAVAFISZ-ÁTIRATOK

Claudius király

Távol vidékre von magával elmém. 
A gondolat most Helsingôrbe röppent – 
utcáit járom, s jéghideg terek közt 
barangolván egy roppant bús esetre 
emlékszem – egy boldogtalan királyra, 
akit megölt az öccse pár koholt 
agyrém, gyanakvó sejtelem miatt. 

Minden szegényebb házban, csak titokban, 
mert Fortinbrastól rettegtek, de mégis 
elsiratták a jámbort. Oly szelíd volt: 
nyugodt ember, s a békét úgy becsülte! 
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(Eleget tûrt a hon már, több háborút viselt el – 
vitéz elôdje túl sok hadjáratot vezényelt.) 
Mindenkivel türelmes, kedves volt, engedékeny 
a fôurakkal s a köznéppel is. Kiváltképpen rühellte 
a rossz, igaztalan döntéseket, bár a királyság dolgaiban 
mindenkor, mindent megtanácskozott 
komoly, tapasztalt, fontos férfiakkal. 

De hogy miért is ölte meg önnön unokaöccse, 
azt bizonyossággal soha, senki se tudta meg. Úgy tûnt, 
valami bûntettel, talán egy gyilkossággal gyanúsítgatta. 
A megsejtés, a bûn sötét alapja, 
egy éjjelen döbbent belé az öcsbe, 
épp ôs romok közt kódorgott, midôn úgy tûnt 
neki, mintha egy tömör kísértetet látna a ködben, 
s a bolygó léggel hirtelen beszélgetésbe kezdett, 
s a lélek puszta szájából tudott meg 
egynéhány vádat, terhelôt, a jó királyra nézvést. 

Kétségtelen – csak képzelgés, vak ábránd 
lehelte rémkép, hiú látomás volt! 
(A dán királyi herceg szerfelett ingadozó vala – régen, 
mikor még Wittenbergában tanult, 
több diáktársa terheltnek, futóbolondnak tartotta.) 

Pár napra rá bement anyjához újfent 
tisztázni véle holmi családi zûrt, civódást, 
s váratlanul, miközben tán túl vad hévvel érvelt, 
elvesztette fejét, csapongott, szertelen szólt – 
kiabálni, visítozni, eszelôsen üvölteni kezdett, 
hogy az a kóbor szellem már bent van a szobában! 
De elhûlt édesanyja senkit, semmit se látott. 

S még aznap bármi ok nélkül leszúrt 
egy tiszteletre méltó, bölcs nemest. 
A herceg éppen két nap múlva kellett 
hajóra szálljon, Angliába menjen... 
Sürgette hát a jó király – induljon el, siessen, 
mert azt remélte, így tán az életét megmentheti. 
Viszont a szörnyû bûntôl föltüzelten, 
a borzalomtól háborgó tömeg 
föllázadt már a gaztett hallatán: 
megpróbált behatolni, s betört a palotába 
a szétdöfölt nemes fiával az élen – 
az érdemes, nemes Laertesszel, ki szorgalmas, 
derék s becsvágyó ifjú volt. (A zendülés szívében, 
a zûrzavar tetôfokán fölordítottak cimborái: „Éljen 
Laertes király! Éljen Laertes király, sokáig éljen!”) 
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Késôbb, midôn az ügy lecsillapult már, 
hûs márványsírban nyugodott a király is, 
hiszen megölte öccse egy ôrjöngô dührohamban. 
(A dán királyi herceg sosem ért el Angliába – 
csak sikerült neki, mert a hajóról könnyen elillant.) 
Hát akkor aztán színre lépett egy alak – 
egy bizonyos Horatio, ki hôs, koholt, színes mesékkel 
próbálta meg tisztára mosni végül 
a bûnös herceg bûzlô szennyesét. 
Az angol út, az angol út – erôsítgette váltig – 
kelepce volt, s titkon parancsot adtak, 
hogy Angliába térvén a herceget megöljék. 
(E tény máig se lôn még tisztán bebizonyítva.) 
Emlegetett valamit a megmérgezett borról is, 
állítólag a király tett gyors gyöngyöt a borba is. 
Igaz, hogy Laertes is ezt hajtogatta folyvást. 
De vajon nem hazudott-e? Nem tévedett-e ismét? 
Ám mikor vallotta ezt? Nem sebzetten kinyúlva-e,
szinte kiköpve lelkét, midôn elméje képzelgôn hadart, 
ô meg zavartan hörgött összevissza? 
Ami pedig a mérgezett fegyvereket illeti – 
csak utólag derült ki, hogy nem a király volt az ok, 
csak Laertes kente be a fegyvereit méreggel. 
Végszükség esetén Horatio, ha kellett, 
még a szellemet is tanúnak idézhette. 
A szellem emígy szólt, aztán így tett, s amúgy tett! 
A szellem itt meg ott is ezt mondta, s azt csinálta! 

Horatiót hallgatván már a népek 
megértették, s mélyen szánták magukban 
szerencsétlen, jámbor királyukat, kit 
költött kísértetekkel s légbôl kapott mesékkel 
öltek meg – ôsi trónról lelökve jogtalan. 

De Fortinbras, ki hasznot húzott a zûrös ügybôl, 
s fáradozás nélkül megkaparinthatta a teljhatalmat, 
nagyon nagyra értékelte, irtó sokra becsülte 
Horatio beszédét s több ékesült szavát is. 

1899. július
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ÍGY

Erre az obszcén fényképre, amelyet az utcán kínálnak 
föl, s árulgatnak titokban, hogy a rendôr meg ne lássa – 
erre a közönséges, szemét pornófotóra 
hogyan kerülhetett föl egy ilyen arc – a te ismeretlen, 
eszményi álomarcod? Mit keres itt, s mért épp a te arcod? 

Ki tudja, mily lezüllött, nyomorult életet élhetsz? 
És milyen aljas helyzetben, milyen elvetemült helyen 
hagyhattad magad pénzért, pózokban lefotózni? 
Hát ilyen romlott, nemtelen s alávaló a lelked? 
Mindennek ellenére, sôt: más, talán még rosszabbak dacára, 
számomra így maradsz meg eszménynek, álomarcnak, 
görög gyönyörökre termett, különb örömre szánt alakoddal – 
számomra így maradsz, csak így szól rólad is költészetem. 

1913. április

Csengery Kristóf

DAL A VAKSÁGRÓL

Ki mást nem lát nem látja önmagát
ki önmagát nem látja mást se lát

vak számlapon köröz a mutató
a számokat elnyelte mind a tó

a tó szoroz és oszt és összead
némán sorolva hûvös számokat

míg napjaink úgy telnek számtalan
hogy mindnek ismeretlen arca van

ki önmagát nem látja mit remél
ki mást nem lát az lenn a tóban él

s a tátogó halat faggatja mondd
ki vagyok én ezt kérdi a bolond
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DAL A FORRÓ HÓRÓL

Hasít a fagy akár az ész
reped a tények tengelye
fontold meg jól mely kôre lépsz
s ne ülj a forró hóba le

ne halld hevülni jég dalát
mert tûz a jég és tûz a tél
lobog s míg oltaná magát
lázálmában fagyot beszél

és egybeszûr havat hetet
fonák világ ferdült világ
fehér mezôben véreset
virít egy rózsaág

DAL A DALRÓL

Hívatlanul, kéretlenül
bukkan föl. Csend van, nincs sehol,
aztán zümmögni kezd belül,
fel sem tûnik, s már ott dobol

a lépteidben. Dallamát,
tetszik vagy nem, dúdolni kell.
Nincs más hullámhossz, melyre át-
kapcsolhatnál. Nem hallgat el

reggeltôl estig. Éjszaka,
ha forgolódsz fél-éberen,
lesújt, rázendít. Nincs hova
futnod elôle. Nincs verem,

melybe vethetnéd, nincs kohó,
melyben elégne. Változás
csak egy esetben várható:
jön egy új dal. Nem jobb, de más.

Elôdjét likvidálja, és
derûs uralkodásba kezd.
Te felhördülsz: új szenvedés?
Ó, jaj, ne! Bármit, csak ne ezt!
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