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Berda Jó zsef asz ta lá ra

Vis  sza-vis  sza té rõ ván dor, né ked nem ha zud ha tok. Hi á ba is
ta gad nám, éhe sebb va gyok semminthogy ker tel ni vol na ked vem test vér:
ve re tes or rot széditõ ku po lás to jás rán tot ta, de rûs ra va ta la
a pusztulatnak, örök élet lan kás em lék mû ve – nem va gyok mél tó
tisz tel ni té ged, nincs oly ne mes jel le mem. Di csér lek te hát il lõ
buz ga lom mal: egész áhí ta tos, von zó dó lé nyünk na rancs szín, om lós
mág ne se, zsengetömör ru ga nyos ku pa ca, rom lan dó-hal ha tat lan –
fo gadj ke gyed be. Hall gasd imám és bíz zál min dent re ám, gyar ló
Gyo mor ra, én hí ven ren de zem a dol got, mél tó he lyed leg in kább ben nem
le le dzik. Míly má sol ha tat lan mû re mek, egy sze ri, pó tol ha tat lan
al ko tás vagy te ahogy vi rí tasz gõ zö lög ve, már mes  szi rõl pa rázs lasz
a hûs, fe hér tá lon, mint nyers, tip rott ha von igé zõ lá to más –
a hol na pi rán tot ta is cso dák cso dá ja (ám, meg le het; bi zony ta lan)
csik lan dós ra sûlve-festve, de higyjétek el ba rá ta im, nem ugyan az
a földreszállt men  nyei étek csá bít ja le bír ha tat lan-in du la tú
ér zé ke ink. – Már en néd de rék, meg be csült ét vág  gyal,
nyo ma té kos erél  lyel ha rap va mel lé könnyü s ha bos, kivánatos
kenyérbélt, csep pe nõ nyá lad sis te reg ne. Várj még, resz ke tõ lélek…,
fo kozd a kéjt, meg lásd, tü rel med ér lel té ged is, csi kor gó éhed
íze sebb gyü möl csöt ád. Láss hoz zá õszi-dér ütött, bu kó Na pot, je ges
li dér cet s hûtsd a gyom rod; igyál elõt te is egy korty fer tõt le ní tõ
jó-hi deg bort – ha van. Nézd; a sár gál ló ha lom ban hogy pi ros lik
a pá rolt pap ri ka! S a kel lõ ér te lem mel vé kony sze let re vá gott,
nem-túl pi rí tott son ka meg hitt gar ma dá ja is oly bensõségesbordó.
Vi dí tó zöld ha sá bok bur kát szét fe szí ti már a har so gás, ro po gós ubor kák
ké szü lõd nek ün ne pé lye sen – csak nem fe lej ted õket, ece tes lé ben
meg fü röszt ve? No, most. Vég té re is, nincs más meg ol dás, en ni kell.
Nyelj hát és légy sor sod dal bé kü lé ke nyebb, ne szé gyelld há la-kön  nye id.
Ám túl-ne saj náld kor gó sze mé lyed, láss tisz tán, magad-kivánta
is te ned meg ért (vi gyázz azért, ré sen le gyél; föl csi gáz va nyúl tá lad fe lé).
Csám csog va cset tints – ha egy ma gad vagy. Ál dozz a telt za mat nak,
még is tûrd: kí sér tõ mér ték nek haj lé kot adj, eszed ne veszd
az ízek tel he tet len szor za tá val.

Fon tos dol ga van
Faludy György nek

Hold ud var – a bor zas táj ra ej tett
hos  szú ut ca-las  szó szûk hu rok ja;
kisöblü tér, hol ku tyát ha ûz nek,
ha rap ni fog, vagy (szo ká sa fog lya)

vi zel ni sû rûn, vo nít va szív bõl.
Hold ára dás ban-il ló ver se ket
húnyt szem mel nem ha lász nak itt, e torz
po rond ra égi ci nó ber se vet

li dér ces csó vát rõt fe kély gya nánt.
Ám most még csak nap pal, ké sõ-reg gel –,
egy szeg le té ben csu pasz he lyi ség,
zu gá ban ágy, bõ arany ke ret tel;

be szúr a Nap, bár job bá ra csik land,
ciróka-kéjjel orr li kát az ágy-
la kó nak bõ ven ecse tel ge ti.

ANDRÉ AND RÁS

Az út ra- s dalrakélt to jás rán tot ta
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Tüs  szent s fölül. Vissz hang ja ál ma lágy
em lé ké nek or cá ján szét te rül
mint bí zó kez det ír ja, bol do gan,
a még-akármi-is-lehet da ca.
Se rény ke dik, hisz fon tos dol ga van,

nyel vé vel cset tint, elõtt’ s utá na,
dup lán jár a há la; jó hubertusz
dok to rát áld ja il le del me sen,
s már füs töl, aj tót zár, zsong a vir tus,

lel ké ben üd vös méh raj mu zsi kál,
agyá ban éden fér gek te nyész nek
me lyek fer tõz nek, elõ nyé re mind.
Szét zi lál ha tat lan õsegésznek

szer ves al kat ré sze ként mo zog va
a lé te zés zsák ján õ most a folt.
Vi gad va sur ran, alig ne szez ve
sik lik to va. / – Oly kön  nyen talpagolt,

már majd’ le beg ve, bol dog-súly ta lan.
Ki tud ná meg mon da ni azt; ho va?
A koz mosz hím po rá tól csil lo gott,
örök ké út köz ben volt ott ho na.

 Michael Zielonka munkája


