
TANDORI DEZSÖ Bécs és Palics
Belső udvarok Jász Attilának

és Villányi Lászlónak

Bécs és Palics, fosefstadt és Szabadka!
De csattognak e fények, mint ha ólmot
repítgyerekkori rajzon a szél
szakálas ágyúból, vagy ha becsapja
az ablaktáblát, s kódorgód szabad ma,
eljutott ide, bárhogy is szabódott,

nem bánja, összeöleli -

És az es/J csorog kirakat-arcán,
a többi képzelet, avaskerítés
perglJ sötétzöld rozsdája, mögötte
a tövises levelek tízezerszám,
pincevendégltJben a megterítés,
elhalad mellette, akár örökre

szétállhatnak már dolgok-végei.

Mily szakaszokat él? Az ellenállás
formáit egy szelíd hazai pocok
napszemüvegén grimaszolja már csak
visszaverlJdve? Terhére a járás,
egy másikélet volt az, s elfogyott?
Rabja múlandó verébnek s kutyának,

övéinek - egész világ helyett?

Ódon s új villamosok csingelése
neki már csak a úínchíd-sínkanyar
nyekergéséMI hallatszik, s a rútabb
itthoniságok megadják a dúltabb
dolgok ellenértékét? ez a béke
olyasmi lenne, amit (J akar,

ezt akarja, mert ezt lehet

valósnak hagynia a legegyszerííbben?
Benne csak izületi gyulladás már
az újdonság vágya? Csak zaklatás,
ami nem Hold utca, nem csaholás,
nem verebe, ki meneirendszerűen
tépi véresre karját? S a Dunánál

gyatrább Duna a Duna, ha netán
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Florindsdorf a városa, Rottenacker,
Ulm, Günzburg, Leipheim, Dillingen - halott
számára minden más-esélye? Passau? -,
és csak kvízen másoktól1ogadott
téteken zajdul? s mind az idegen zaj
sérti? csupán hírek hablatya, az kell,

amitlj/ irtózikegy1olyamán?

Költ6-testvérkék, lássátok, ilyesképp
olvasom, ha ti Bécsbe vagy Palicsra
meghívtok, s versetek a pályatest,
melyen a vonatálom-egyenest
odarepít, gyerekkori parittya,
de hogy már tétovázni - képtelenség!

Túl sok volt bármi? Vagy kevésnek

tartanám meg, egyszer visszafogottan,
ami áradna, bár keservesen
elégíthetném (nem, hogy ellene
volnék, és az sincs, hogy az - ellenem),
még sok ily verses kötet kellene,
próza kötet, hogy bújhassak zugomban,

s így bújhassam a rügy-bontó Egészet!

Prózaisan sivár közlés: Villányi László: Egy másikélet és Jász Attila:
Az ellenállás formái című köteteinek ihletésére íródott. Ne feledjük a
borítók búvöletét előidéző Karácsonyi Attila és Kurcsics László, il
letve Kaposi Tamás és Sellyei Tamás Ottó nevét se említeni.
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