
- Eridj inkább táncolni.
- De ez engem érdekel.
Meglepden sok minden érdekli: a fogszuvasodás csakúgy, mint a várossal együtt

növekvő zajszint. Megátalkodottan kérdez, és kissé röstellem, hogy nem szolgálha
tok bővebb részletekkel a vibráció idegrendszeri hatásának tanulmányozására vég
zett elektroenkefalográfiai és pszichofizíológiaí állatkísérletek eredményeiről, de
- bocsánat - nem számítottam rá, hogy "felelni" fogok. Sok mindenre nem számí
tottam. Arról sem volt tudomásom, hogy a műegyetemí hallgató öcsém perzsául
tanul.

- Jó lenne lefordítani a XII. századból fennmaradt perzsa költőket magyarra
- mondja egyszerűen.

Kire hasonlítanak ezek a fiatalok? Szerintem a városukra : Mískolcra, Nyil
ván ezért igyekszem a kedvükbe járni: szeretnék a bizalmukba férkőzní. Ök talán
tudják, hogy mit akar, hová Igyekszik ez az erős, kemény város.

Az Andersen mese jár az eszemben. Egy fiatalember elment az egyszer volt,
hol nem volt, elnyűheteilen öreg asszonyhoz.

- Költő akarok lenni, hogy sok pénzt keressek.
- Fogd ezt a Jiallócsövet - mondta az anyóka, és kiküldte a fiatalembert az

országútra. - Mít hallasz?
Vajon én mit hallanék, ha fülemre tehetném a mískolci fiatalok hallócsövét ?
Én vagyok a hol volt hol nem volt öregasszony, és nekem is van hallócsövem :

cseréljünk, gyerekek! Természetesen nem örökbe, - de talán nektek sem árt. ha
olykor vlsszahallgatóztok a múltba, és hadd értsem én is jobban Miskolc álmait,
melyeket

"A Tapolca vizétől a Sajó vizéig" dajkál a szél.

RÁBA GYORGY VERSEI

A görögök mellvahítják Polüphémo8~t

Mert egyszemú
mert ebéde íny€ncfaTata más
mert gy,alogútja nem ismeretes
mert pászto1'kodik bár született lcovács
mert nem hallott napszámra kárókatonát
mert a jelen énekét tüLeli
mert nem épít barkIngjában tanyázik
mert barlangját építí baberfüggönnyel ékíti
fedeznek a lábszárak tértihailatok:
izzó rud.at emelnek
mint ha,1óboTdán a csapszeg lyukát
szúrják-fúrják kí egy szemét
mert odúja a halál otthona

De hírek élnek benne is
minden látó szem egyformán mínt nap ragyog
s mind.enkiben lakik egy halál
szírt-tépő izmát épp úgy teszíti
mi11,t puszta kézzel evező

a jeT,en teste látható
s trillázhat bár éd.esen
zománc pihéket hullat a jöt'Ő

Még út1'a kel itt sok hajós
ahökkenet nem múlik el soha
a mert és a de párbeszédét
meddig hallgatod
örökös vi:zek UTa
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.rt madarak

Hol halnak meg a mad<tmk

Ha a föld má'r kezed ügyében
porgetheted most rajt-a mindenütt
látod ezüstlő hajszá~aidat

látod
a faWrzsben a tekebábot
ha markodban már csak efféle
felvált-atLan kérdés marad
mire sema gömbölyű égen
sern a szórakoztató föld szinén
körszivárvány avagy
porban patkó nem is emberi agy
felelet>et nem ad
hol halnak meg a madarak
hajna/okon
ha elhaggM az összkar
és partot f;apog-atva
a sziv ködkürt je tülköl
füleLsz a sarjerdő felé
meghaltak-e mind

A hihetetlen

Mesélik nekem ezt a
rólam szóló hihetetlen történetet

Beállványozva csontjaim közé
éltem mozdulatlanul
s kezem részt vett törvénykezett
csapongott egeken
mutatják mutatják nekem
Megállj kiáltok rá megállj
mit teszel
ezt -a jelentést másképp gondoltam el
de máris elinal
nevemben él és szerepel

Mondjátok leg-alább
[ettarthauulan rohamát
kik láttátok frissen kelt forró életem
honnan vettem
s ~emmiségen át
szirtről szirtre lépni
ezt a zerge-szivet

If ha"madik kít'ánság

Befelé figyelve
a szivdobbanást halljam 1vakukkszónak
teljes ékt .
olyegyszerűen szóljak
mint kardvágás elbeszélése a tes1Jen
másithatatLan önmagam
mint kőszobor a szakadó esőben

a képet
lezárt pilrámon át is lássam
Végül a kéz mozdt~lata

ahogyelejti

A tér vádolása

Amikor -a kezek
a verdesőtc a nyújtózók az értiesek:
amikor a lábak
a roggyanók az útra váltak
az ég peremén keretet
s hol megülhet a fény
a lüktetés tarkasága
tetőn ablakon határra találtak
a vágynak lakható téTre a földtekén
a lét már kristály-szerkezet
és minden lepattintott lemeze
másoLat aszimmetriáról
csak egy marad
váratlan szögben nyl1lva égen-földön által
elrúgni szilárd támaszát
felolvadva a ragyogásban
lebegni felhő súlytaLan
pikkely-villódzás szirom-remegés
a testen áttúnnek világok
s az a test dereng ·a tárgyakon által
elszabadult természet rögtönöz
új t>ermésZJet természetek sorában


