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TA KÁCS NÁN DOR

A mû vész nõ megudvarlása
Súg nék va la mit a mû vész nõ 
fü lé be, de csend re in te nek.
A ko pasz mû ér tõ egy re bó lo gat,
és han go san ne vet: ne ki, úgy lát szik, sza bad.

„Egyéb ként azt mond ják, ne kem
szép a han gom” – tu dom, a tech ni kád –
„nem, nem úgy” – ak kor biz to san a 
moz du la ta id, a hú rok aho gyan – „nem,
lá tom, nem ér ted.” Per sze! Rö hö göm el 
ma gam, ho gyan is ér te ném, és há tam ból 
ki té pek egy tol lat, az zal de di ká lom az 
ócs ka kö te tet, há tul ról kí ván csi sze mek
fu ra kod nak szé ke ink kö zé.

Bá jos, hall ga tag, szar há zi alak,
föl vet ted ün nep lõs ru hád,
s egy más na pos kis lány ol da lán
ke rül getsz rá gó gu mi kat.

„Hol nap ra di ver ti men tók – pfú, az ne héz”,
dü höm ben itt hagy nám az Ok to gont,
mert las san csi nos kis hü lyét fa ra gok
ma gam ból. Van egy fo ga dá som: a vi rág
a por tás nál ma rad. Bú csú. A sar kon ci ga ret ta,
és hol nap d-dúr di ver ti men to: Mo zart 
a har ma dik té tel ben raj tam mu lat.

A mû vész nõ pla kát já ra
Sze ret jük na gyon 
hang ja it a mu zsi ká nak, 
és a ze nész lá nyok kék sze mét,
kó cos tin cse it, kis lá nyos lép tü ket
a macs ka kö ve ken, a sé tá ló ut cán, 
ami kor el ká bul fö löt tük az es te
it ta san és öre gen, 
ki mond ja, ki mond ja el ne kik,
hogy égi test nyi sú lya van: 
olyan ne héz min den pil la nat, 
ami kor egy pró ba vé get ér, 
és sem mi fé le ál do zat 
nem se gít het, hogy megint 
lát has suk a hú ro kon az uj jak
moz du lá sa it? 
Majd el ha gyott hang sze rek 
a bor dó kár pi ton: csen gé sük-pat to gá suk 
re mek mû, em lé ke ik vissz hang za nak 
üres pró ba ter me ken.



38

Kon cert
Egy kö lyök he ge dül, és Bar tók
ne héz hang ja it úgy szó lal tat ja
meg, ahogy más az õ ko rá ban
kis au tót to lo gat.

Sze me id ra gyog nak, és lá zas ar co dat
a szín pad ról el nem for dí tod.
Mi le gyek? Bû vész? Ma dár raj?
Fö léd re pül jek, vagy mu tas sak
trük kö ket? A szom széd szék rõl
les ke lõ döm: fe ne ke den jól fe szül
a nad rág, és il lik ha jad hoz pu ló ve red.
Azt hit tem, dol gunk jól ha lad. Fe nét.
Mint meg tûrt ro kon la pu lok mel let ted,
és ka bá tod szo ron ga tom. Fe gyel me zet ten
tû röm sor so mat, a mo hó ka masz csak
bent dü höng: már pi ros ra szív ná nya ka dat.

Bar tók el hall gat. A kö lyök meg ha jol,
és ki fe lé ro han. Az aj tó ban to por gok, míg
gra tu lálsz a vir tu óz nak: azért kis di csé ret
jár na ne kem, a dél ceg ru ha fo gas nak is.

Met ro nóm
Mi nek ne ked met ro nóm?
Kö zel ha jo lok fü led hez,
és ked ve sen kat to gok.
Meg adom a né gyet, fel ütés re
te kö vet ke zel. Ci ga ret tá zom,
fe csegsz. Esetlenkedünk.
(Fü le id na gyok. Csak en  nyi
haj ta kar ja el?) Cso ko lá dét
bon tasz, ká vét ho za tok,
ve lem nem fog lal ko zol,
tem pót vál tasz, ma gad ban
be szélsz. Ha nem is ér de kel lek, 
én biz to san zajt csa pok,
la pát fü le i dért ra jong va
imád lak üte me sen. 
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Mi té võ
Ti zen négy év vel ez elõtt 
fel kér ném azt a lányt egy lambadára, 
mert tet szik na gyon. Nem eresz te ném el
nyir kos ke ze it. Mi té võ len nék, 
ha ne met mond: a má sik kal 
csó kot ját sza nék az is ko la há ta mö gött, 
a tás ká mat is ott fe lej te ném.
Nem ad nék töb bet lány ke zé be ver set, 
mint ürü gyet ma gunk nak,
lá bunk ló gas suk in kább híd ról,
vár fa lak ról, csa va rog junk ut cá kon megint,
és di cse ked nék es te a tü kör nek:
már nem mi té võ va gyok, 
nem rit ku ló ha jam ban és sár ga
sze me im ben hor dom a lá nyok nyo ma it.


