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ami volt? Tájak jelennek meg ismét. A világ újra igényli, hogy foglalkozzam vele, újra 
felkavar, boldoggá vagy szomorúvá tesz. Újra emberré kezdek válni. Újra érzem, hogy 
indul velem a nyár. '54. július 1. Este a Szigeten hatalmas vihar kergeti szét a Szent- 
ivánéji próbáját. Tömött autóbuszon utazom be a városba. Ahogy a Margit híd pesti 
hídfőjénél levergődöm a buszról, rám zúdul a szél, a robajló mennydörgések, az el- 
vadultan csapkodó eső. Futok az utcán, sortban és ingujjban, felvillanyozva, megfia
talodva, most nem hazamenni szeretnék, hanem ki, valahová ki, az esőbe, vagy jó, 
legalább kifeszített vászon alól nézni a vihart, csak be ne, ne be a szobákba, ahová pedig 
futva tartok! Hány éve vágom el magam erőszakkal az élettől!? Milyen nagyszerű ez 
a rövid percekig bőrömbe vágódó, oly villogón vad eső, milyen remek jókedvű leszek 
tőle! Micsoda bürokratává változtam én?! (így írom most le magamról, amit nem hit
tem el, amíg Gellért Bandi mondta rólam.)

Somlyó György

TÖRÉSVONALAK
Egy költői konferencia mentén

(Részben) Michel Deguy-nek

Egy magyar szólás meg egy Browning-sor 
vagy „Yo-ho-ho meg egy pofa rum”

Hegyen-völgyön lakodalom 
Három nap és három éjjel 
Rózsás-Fontenay és Párizs 
Költők Háza Ecole Normale 
Revue Parlée Kerekasztal 
Rakva mindenféle jóval 
Baráttal és hódolóval 
Vitával és intrikával 
Roubaud-val és Derridával 
Nincs egyedül a költészet 
Consolatio philosophiae 
(Vigaszt bús elme talál)
Consolatio? Ki tudja 
Hogy Tacitus vagy Arany 
„El-e még?” s valóban „élt-e”?
Filozófia költészet 
Agyba-főbe gabalyodva 
Előkkel és halottakkal
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Egyre-másra nagy a rakás 
Nosza rakjunk rá még egyet 
Vajon ki a következő?
„Művem fentebb jár, de én itt ülök” 
Mi tagadás? Ez a szitu 
Lakodalom lakodalom 
Hegyen-völgyön nappal-éjjel

Madrigál

Madonna mia cara 
Szól Lassus madrigálja 

Ma-dondondon-diridiri-dondon-don 
Madonna mia cara 

Csak mondja mi a kára 
De mára

Más Lassus madrigálja 
Ma-dondondon-diridiri-dondon-don 

„Na mondja mi az ára?”
Drága 

Mia cara

Mennyit? minek?

Ki ennyit ki annyit engedélyezne 
(Letagadom -  mint gazdagok az adóból) 
A nagylelkű jó- vagy rosszakarók 
De én semennyit sem akarok 
Tudom csak a számok számítanak 
A lény a számok örvényében forog 
Letagadjam az életem?
Kapok helyébe másikat?
Hacsak nem egy léha isten álma 
Az élet hanem valós téridős esemény 
Az lesz ami volt és az volt ami lett

(Talán ha hinni tudnék
De azt sem hiszem el amit tudok
És azt sem tudom amit nem hiszek)
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Nostalgie tennistique

Talán mégis az ütőt az ütőt! kellett volna 
Kebeledhez szorítanod nem a Lantot a lantot! 

(Persze háború munkatábor Mizsepuszta 
Sértett válladon a hasított sertések 
Naponta 200x vagon és hűtőház között 
Ez inkább a lírának kedvezett 
Meg a többi a többi a többi...)

Most talán te is békés veterán lehetnél 
Nem kellene kétes francia neologizmu 
Musokkal kacérkodnod se keserillatú őszikékkel 
Takaróznod

Az Antenne 2 galambősz 
Fejjel mutogatna fönt a dísztribünön 
Visszavonult eleganciában mint Borotrát 
Már réges-régen nem kellene küzdened 
Se gyepen se salakon se tatamin 
Semmiféle nevetséges kis győzelmekért

(A Roland Garroson)

Jött-ment

Úgy jött mint aki már régóta jön 
Leszállt a néptelen állomáson és várta hogy várják 
Poggyászában elhozta magát a titkaival együtt 
Csellóval a lábai közt
A cselló nyakával a nyakában mintha vesszőt 
Jelképező kígyó ágaskodna feléje 
Torkából dalra kelt magánhangzók röppentek ki 
Ujjai közt tűznyelvek szörnyei támadtak 
Sivatagi pályaudvarokon meztelen testek 
Peregtek ki a peron homokjára 
És úgy ment el mint aki itt se volt 
Nem vitt el semmit és nem hagyott itt semmit 
Mint egy tisztáson átsuhanó könnyű rőt vad 
Kivillant az aljból s már el is tűnt az aljban 
Irhájának nyoma se maradt az ágyamon 
Ágyamnak nyoma se maradt az irháján 
Csak a hangja tapadt meg az üzenetrögzítőn 
Azóta folyvást ugyanazt hajtogatja mint egy rekedt 
Papagáj míg végleg le nem törlöm A teste 
A lelke amely itt volt (ha volt)
A nem üres űrben bolyong
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Madrigál 2
(MSZ Esterházy típusú)

Egy no. Nem tudom, szeret-e. Feltehetően nem. Csak 
szeretne. Én is szeretném. Ha szeretne. És ha szeret
ném. De valami mind a kettőnket meggátol ebben. Az 
idők nem egyeztethetők. Akár azok az igék, amelyek
nek nincs múlt idejük. Illetve jövő idejük. De akkor 
mihez képest legyenekjelen? Pedigjelen van bennem. 
Ésjelen vagyok benne. Bár lehet, hogy csak a múltam 
van benne jelen. A melle napraforgó. Mindig felém 
fordul. Akkor is, ha hátat fordít. A hátulja mindig hű
vös távolságban marad. Akkor is, ha felém fordul. A 
legfelémebben. Mikor a két tenyerembe fogva, mint 
egy hűvös sima kőkorsót, illő áhitattal a számhoz 
emelem. Különben imádja Bach 1. G-dúr cselló szó
lószvitjét (BMW 1007). Akárcsak én. Ez összeköt. A 
zene időtlen kötelékeivel. Mit számít Bachnak, hogy 
mikor élt? és mikor mi? Meg Schiele és Modigliani is 
-  egyszerre. Nem is az a kérdés, Modigliani vagy 
Schiele. Tudjuk, hogy ilyenek is vagyunk meg olya
nok is. Mint a szemcsés homokkő meg a márvány. Mit 
számít köztük az a porszemnyi idő? Azért néha talál
kozunk egymásban. Mint aki elkésve is eléri a várva 
várt vonatot, amelyik -  véletlenül -  szintén késve ér
kezik. A már-már reménytelen várakozásban végre 
ott találják magukat (egymást?) egymás mellett a nép- 
telen pályaudvaron. A poggyászuk, titkaikkal tömve, 
a lábuk előtt hever. Mint egy hűséges, de hamis kutya.

Madrigál 3

S most itt van bár senki se tudja hol 
Kincses sziget vagy kalózok szigete 
Hullámmelle hullámok hátán vetődik a partra 
A tengerek seholján ott ahol nem 
De a fuldokló mégis megtalálja 
És maradék erejével fölkapaszkodik rá 
Ha mind a tíz körme beleszakadna is 
Hogy sómarta ajkaival elérje a kincses 
Kútkávát a kincs édes locusát 
És ne tudja ez még az élet vagy már a halál
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Vírus

Elet jeleit szeretném róni a papírra 
Leróni még fennálló tartozásaimat 
(Es nem róni fel senkinek amivel netán tartozik) 
De egyre csak a halál billentyűibe botlanak 
Ujjaim mintha vírus bújt volna a gépbe 
Vagy zsigereim réges-rég elfeledett babonája 
A randevúk előtt ismételten vacogva 
Hajtogatott Nem jön el! Nem jön el!
(Hogy eljöjjön) s most a folytonos Eljön!
Eljön! kisértő kényszere (hátha így 
mégsem jön el) (Erre a pedig kikerülhetetlen 
randevúra) De tudom a láthatáron úgyse látható 
Hiába minden exorcizáció...

Madrigál 4
(Nem MSZ régi típusú)

„Úgy éltem a boldogtalanság 
közepén, mint szeretőm köldö
ke a hasán: az az icipicike mé
lyedés volt számomra a női 
test-virág visszafejlődött kely- 
he [...], a centralitás legszebb 
paradigmája...”

(Szentkuthy Miklós: 
Na r c is  s zu sz tü k r e) *

nem is láttam a köldökét 
láttam a bal lábujjhegyét 
s a végtelen Selyemutat 
mely lába szárán fölhalad 
mígnem két ágra válva szét 
egy ága mégis megszakad 
az izzó Háromszög alatt 
a másik meggörbülve épp 
követi teste közepét 
ahogyan elhajol a Nap

* A mottót csak a vers megírása után választottam. Hiszen előbb nem is ismertem. Csak később jutott el 
hozzám Sz. M. legújabb posztumusz műve, s mindjárt a szöveg 4. (a könyv 8.) oldalán ezekre a mondatokra 
bukkantam, melyek oly megejtően előzményezik e vers „centralitást” idéző képeit, hogy nem állhattam 
meg idézés nélkül, s hogy a verset Szentkuthy Miklósnak ne ajánljam. (A szerző jegyzete.)
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közelébe került anyag 
de nem láttam a köldökét 
a titkon befelé csavart 
devonkori csigavonalt 
csak a skurcba dőlt vállakat 
s az orr a száj az áll alatt 
a korongon csiszolt nyakat 
csak melle két félholdivét 
de nem láttam a köldökét 
a minden lét előtti lét 
borostyánba zárt kezdetét 
s míg nem láttam a köldökét 
nekem nyugalmat már a vak 

halál sem ad

Ajánlás (Hölderlin segítségével)

Herceg igazad van (ha nincs is)
A költészet nincs egyedül
Nem látjátok hogy minden körülötte forog
(Ha nem is látható)
Az ember dichterisch lakja e földet 
Ez kenyere és bora Csak nem tud róla de 
Olykor Villám és Dörgés között rá lehet ébreszteni 
Mit tudom én mire kell ínséges időben a költő 
De ami megmarad azt a költők teremtik

(És ha semmi sem marad akkor a semmit)

(Párizs-Budapest, 1995. június)

Horváth Elemér

FUZFASIP

minden kispap
cáfolni tudja ágostont

minden bölcsész
cáfolni tudja marxot

ezen kívül mit tud? 
kifújni az orrát? 
kitörölni a fenekét?


