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Tandori Dezső

„MIKOR A BOMBÁK HULLNI KEZDTEK”

Fájdalom, in mem. Vas István

Mikor a bombák hullni kezdtek,
Nem voltunk már ugyanazok,

Azok voltunk, akik úgy nem lehetnek, 
Ahogy a csak régi halott.

Tudtuk, hogy a nyomorból lopott jószág 
A másik fél friss ereje,

Arroganciája révén valóság- 
Másltó mázzal vonja be

Hajszálainkat is. Mint a fémszálak 
Az előző háboruból,

Mint ahogy rosszkedvvé összeállnak 
Mind, amik nem lehettek volna jól,

Mert hazugságok voltak. Odadobottak, 
Most egyszerre némi haszon 

Adódik belőlünk, s akik a Múltat 
Nem ismerik, a borzalom

Töretlen csodájú, vak tükrét látják,
S bármi igaztalanság, szörnyeteg 

Történés parancsolja „Megállj!”-át,
Csak boldogtalan törteket

Ismer majd a nyugvó gyalázat,
Ez lesz övé, és nem törődik -  

Az sincs, hogy „vele”, nincs „alább ad”, 
Mert eljutott a várt fölényig:

Az erősebb megszégyenül az ocsmány 
Gyengültén, ennyi a világrend,

És nincs, ahogy e rózsa-kocsmán 
Túlláss, és nincs mi-hova átment,

A sírkeresztek, a szörny-megszokások, 
Ahogy az ember szíve reszket,

Nem is reszket, keletire nyugati átok 
Nyílt, ahogy a bombák hullni kezdtek.

1999. május 13.
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MÁJUSI ÓDA
Töredék

Még mindig Vasnak (és Radnóti Miklósnak)

Ahogy el kellett volna söpörni, 
nem lassan letörni.

Ennek ittuk meg a levét.
Nyomorultul bár, de elég

lehetett volna.
De mindig van réteg, mely virulna, mint a rózsa,

akár rohadtan is a dombon.
Emlékszem a ponton-

hidakra, az égett birkaszagra, 
járgányok fekete-alakba

görbült testeire,
de az emlékek nem tartoznak senkire,

az emlékek senkit sem érdekelnek.
Átok nehézkedés, valami mellett

nyomulsz már csak a földbe, nélkülem.
„Föld, föld!” Kolumbusz-Odüsszeusz, betapasztom fülem,

befogom az igazságos háború bűzétől az orrom, 
és mocskot látok csorogni körben minden balos ormon:

balsors, akit régen tép, kit a Régen 
foszt ki az Új nevében,

ó, Város, technizálódó sivár
ságodra fröccsen a májusi sár,

de áldalak, ha Így maradsz csak förtelemre, 
nem válsz azzá, mit fel nem foghat az elme,

ám hogy rettegjünk ettől ennyi silányság 
nyomán, csodálod-e, hogy utálják,
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akik utálják, és rossz a kedvünk,
az egy-unt nincs együtt, s nincs hova felkerekednünk,

mint hitvány szám-aprójának, ami marad, 
és megtölti irdatlanul a számoszlopokat,

számoszlopok és tűzoszlopok, a megjövendölt 
zagyvaságban nem hittem soha, ami engem eltölt,

utálat. Rá az utóélet csak az élet, 
az elő-állat ily utó-szörnyeteggé lett.

Minden jót kívánhatnak egymásnak a felek.
Mindkettő azt tette, amire lett

-  a jelek szerint.
De hogy jövök hozzá, hogy szívem és gyomrom undorral és

iszonnyal félve kering?

Ottlik Géza

TOVÁBBÉLŐK (IV)
Második rész (1926)

1

A hetek, hónapok, évek fénytelen vizein mindig valamelyik szünidő szigetecskéje felé 
hajóztak. Egyiktől a másikig; a háborgó, parttalan szürkeségben szilárd világítóto
ronyként álltak ezek a karácsonyi, nyári, húsvéti szabadságok. „Szabadság!” -  már tíz 
nappal előtte felrajzoltak a táblára mindegyik tanteremben egy felkiáltójelet, hogy az
tán naponként egy újabb betűt tegyenek elébe, míg csak -  így visszafelé -  az egész szó 
ki nem íródik. Az izgalom már a felkiáltójelnél megkezdődött, s ahogy nőtt a felirat, 
„ság!”, „adság!”, „badság!”, nőtt a feszültség is. Bármilyen tűrhetetlenné vált a vára
kozás láza, különös módon mindig tudott még fokozódni, lehűlés és kijózanodás nél
kül, és bármilyen képtelenül felajzott igényekkel kezdték meg valamelyik hosszabb 
vagy rövidebb szabadságukat, sohasem csalódtak benne.

Este indult a vonatjuk mindig, s egész éjszakai utazás után reggelre értek Buda
pestre. Mozdonyfüst, lámpák a ködben, rohanás a sötétségen át a táguló világ felé, 
átdübörögve pirkadatkor a vashidakon; aztán a pályaudvar üvegkupolája, villamosok, 
aszfalt, az otthoni szobák, az otthoni ajtók rézkilincsei, a fürdőszoba ismerős szaga,


