
TANDORI DElSÖ

1938-ban született Buda
pesten. Költő, író, műfor

dító. Asorozat korábbi ré
szeit lásd 2003. 2., 6. és
2004. 3. számunkban.

Saját emleKeimró1 (II.)
Új folyam

Nehezen, de dobog

(A "Kény-adta, -untaiia" ciklusból)

Nehezen mozdulok ki az Otthonból,
a világból, egynéhány kerületbó1.
Nem alvás mélyeiró1 kerülök föl,
rettegek inkább, nem lesz alvásomból

megint semmi. Ha elmegyek otthonról,
rövid idő, szinte mérhető, melybó1
- e mértékbó1 - mi sem adódik, nem dó1
el verseny, várhatóság, életmódról

nem szól. Annyi, mint egy lábmegbicsaklás
az aszfaltgyűrődésen, annyi nem más,
szó- s fogalomismétlés, fáradt forma,

aminek mintha foglalata volna
az, hogy itt vagyok, hogy nem mozdulok
ki, onnét - ez bosszúja! -, hol dobog.

(A "Még így sem" kötetből, 1976-78,
kimaradt vers)

Bizalomvágy-tartalékok

Szép Ernő emlékére

"Verebek és egyebek", azért nem írhattam ennek fölibe itt épp ezt,
mert széncinegék, ződi madarak s mások, gondolom, négylábúak
is tartozhatnak a dologba. Urambocsá emberek is! De ami az em
bereket illeti, sosem fognak olyat akarni, hogy ők a verebekről

ténylegesen halljanak, jó, vannak, akik igen, de - mint a tatai
szénben az urán, akkora ez a százalék. (Hogy egy lemezem fölte
gyem.) Ahogya Totyi itt, hatévesen, hajnalban a nyakamba ül, én
a "Rex felügyelőn" izgulok, ő mindenfélét művel, talán már nem
veszélyezteti saját életét kényszeres tojásrakással (pedig szóló-ve
rébként él nálunk, nem bolondítják más madarak, és mégis... a
nagy nyártól. magától, tőlünk... és a tojásrakás nem kimondottan
szervezeterősítő,inkább kockázati tényező), még nem kezdte el a
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vedlést... de már adogatom neki a szépiát, elfogadja kezemből,

mászkál rajtam, míg a nyári almát puhítom, eszi, ízlik neki, kap
krumplit is. A szokásos táp, meg a hazahordott füvek. Nem is ez a
lényeg. A lényeg az, amilyen otthonosan belefészkeli magát a ke
zünkbe, a trikónk alá, meg egyáltalán. Honnan van benne ez? A
természetben, a "szabad" világban hol nyílna erre alkalma? A ta
posófüvet stb., szóval hogy milyen füvet kell ennie: részben a töb
biektől is láthatja, részben ösztönösen "benne lehet". Totyi senki
től se látta, jól megnevelt kicsi korában, de még kicsi korában ke
rült hozzánk. Mily lezseren hoztam haza kalitkában. Még kocsmá
ba is benéztünk közben. Nem volt sok érzelmi élet. "Mozgás,
hugom!" És "hugunkból" kijött mindez. A rettentő bizalom
vágy-tartalékok mozgósultak, vannak, evidenciák. Igen, a talán
minden fejlettebb lényben meglévő bizalomvágy-tartalékok. Én
már minden emberrel "elrontottam" e dolgomat, és viszont. A
Totyinál a magam ily tartalékai: élednek.

A szív, a dobog-kocka, bármily al;.,

(Másik kimaradt vers)

A szív, a dobog-kocka, bármily al
akú, akku, szokott le-lemerülní,
egy boltban veszem helyette, egy tűrní

-lehető nyítású boltban, hogy fél-

nyolc előtt nyit már, a pótlást, mely
ily kék-sávos, erős, jól meggyötörni
lehetséges-tehetős, masszív holmi,
elbánik dolga többleteivel.

A dobog-kocka, mint egy kis borotva
- .emlékza]" -, a járás a hajnali
hivatalnegyedben, alakjaí

lassan tünedeznek fel, én soromra
várni sosem tudván, napjaimat
feltöltöm fél-pitymalló ég alatt.

(Már akkor: Weöres szonettjeinek emlékére)

Persze, hogy mindkettőt ma írtam, 2002. aug. ll-én. Írok, mert so
sincs akkor senki amikor kéne; máskor hol jó, hol nem annyira,
hogy van.

De, ugye, fiacskám (N. N. Á.), "nem is annyira VAN??"
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