
Kovács katáng Ferenc versei
Knut Hamsunnek ajánlom

SÉTA

Hamsun a kézelőjére jegyez valamit 
Büszke lehetek rá, Nobel díjas sétatárs
de ki hiszi el ezt nekem? Talán jobb is 
ha elhallgatom. Józan ember 
nem áll szóba jelenéssel
Nácibaráttal meg pláne!
Volt oly szerencsétlen, túlélte
a férfiaknak szánt átlagéletkort 
A szovjetektől féltve nemzetét
támaszt a németektől remélt

Felszegett fejjel ballag a jobbomon
Hány éves is lehet? 
De hisz´ jelenésnek nincs kora!
Nem tágítok mellőle a városnéző sétán
az Úr kétezer-tízes évei első felében
Lars Oftedal szobra előtt dühösen elrohan
úgy tűnik, nemigen szívleli 
a hordószint fölé törő szónokot
tanúsitják maró gúnnyal írt cikkei 
Keserű mosoly, kétely az arcán
öntik-e őt valaha ércbe
s lesz-e bátorság előtte fejet hajtani? 

Óriás sirály köröz felettünk
lábunk elé pottyant
Nicsak, egy kishal az égből! 
Vergődik még a szerencsétlen
visszadobjuk a vízbe, hagy éljen!
Sétálunk a parton tovább
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EGY NAPPAL KORÁBBAN

Az ablak mellett ül
én tőle távolabb
Képtelenség szóra bírni
gondolataiba réved
Úton. Utazunk
előadókörút a déli, dél-nyugati 
norvég partvidéken 
hol sín vezet és olcsó a szállás 
írók fillérekért bérelnek termet
Új felszállók, Hamsun bosszús
a sarokba lapul, duzzog
gyűrött jegyzeteibe temetkezik
Két tizenéves lányka mustrálja
s bök rajtuk leheletnyit
a közbül ülő különös árnyalak

Döcög a vonat, a tájat figyelik
majd újra a ceruzacsonkkal
firkáló fura alakot. Úr ír
mogorva, szürke, kopott
- Kicsoda Ön? – csattan fel 
a tiszteletlen kérdés, de már
pirongva hallgat a kíváncsiskodó

Hamsun, mintha ott sem lenne
csak a lapok rezzennek ujjai között
Mondat végén koppan egy pont
Haragos, ha megzavarják
most nagyot nyel, köhint
az idősebb lány kezébe
nyom egy lapot. Olvasd!
- szól parancsolón
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Elfehéredik a leányka arca
könnyein át nem lát betűket
Az árnyalak jobbra, balra pillant
A fiatalabb olvasna inkább
tükör előtt billegô 
színész akar lenni
ajka rándul, de hoppá…

Csikorogva fékez a vonat
sietve leszállnak
Hamsun két pörgekalapos 
egyenruhás lányt s egy leples 
sötét árnyat vet egy papírra
aláfirkantja nevét, dátumozza
s a lerántott ablakon át
a vihorászó fruskáknak adja
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KÉT NAPPAL KORÁBBAN

Ketten ülünk az asztalnál
odébb, egy oszlop mögött
Munch lázas sietséggel 
skicceli vázlatfüzetébe
Hamsun szögletes vonásait

Olcsó bort töltök a poharakba
ecetízű, marja a gyomrot
szikkadt kenyérhéjat
rágcsálunk szótlanul
vágni lehet a csendet
Hamsun a fejével int
a festő mozdulatait lessük

Zárna a pincér, de
új üveggel rendelünk
lassan fogy a bor
köztünk még szó nem esett
csak a rajzfüzet oldalai telnek
a festő némán lapoz
igazít a korábbi vázlaton
Hideg van, zakónk bélésében
korábbi telek fagyoskodnak

Hamsun a billegő asztal
lábára húzza cipőjét
a másikból is kilép
kopott zoknis talpát
az asztal lapjára lendíti
egy fej búslakodik mögötte
Munch elhíresült rajza
pont e pillanatot véste papírra 
Hamsun haragos szeme fölött
barázdált homlok, fésületlen haj
Nem kérdezem, úgysem válaszolna
Hajnalodik
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EGYSZER, VALAMIKOR

Hamsun mellett
egy párizsi szálloda ablakában
Hogy kerültem ide?
Megcsípem magam, nem álmodom
Fura az öltözetem
Testhez simuló zakó
mellrésze kemény
azonos szövetből mellény
alatta keskeny gallérú
magasan gombolódó vászon ing
Cső formájú nadrág
magas szárú, gojzer varrott cipő
Óralánc? Ó, igen, és fedeles óra
Bámészkodunk az ablakon át
nézzük az idegen világ
zajongó forgatagát
Hol lehet szállása e tömegnek?
Emeletes skatulyákban
mint madarak a tengerparti
sziklafal apró repedéseiben?
Odakünn világelső vetélkedőn
csíkos mezben mókás figurák
a Champs-Elyséesen két keréken
űzik egymást hurrázás közepette
Hanyatlik a világ! Hol a józan ész?

Hamsun háttal az ablak-világnak
íróasztal-lomok között turkál
Válla fölött lesem mozdulatait
Külföldön is ostromolják
panaszkodó levelekkel
névtelen írók siránkoznak
Ha nem segít – áll az egyik
megsárgult lapon –
kutya módra elpusztulok
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Hová küldjem a pénzt?
- szól csak úgy magának Hamsun
se cím, se keltezés nincs a levélen
elmosódott aláírás
- De hisz’ magam is
kölcsönökből élek...

Keserű mosoly a szája sarkán
lelki szemei előtt köröznek
levelek szerte a világban
– borítékba rejtett bankók –
címről, címre szállnak
végül a feladóhoz vissza
Közben egy szemfüles postás  
– valahol, valamikor –
színes cédulára cserélte ki
a gyűrött papírpénzt...
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