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TA TÁR SÁN DOR

Felebaráti…
Nem ké je legsz (nem ké jel günk) más szen ve dé sén,
sõt – ha nem arány ta la nul nagy fá rad ság –
igyek szünk azt eny hí te ni.
Elég nagy kö pe nyün ket
meg oszt juk a kol dus sal,
a por ba hullt fagy lalt gom bóc,
a sze ren csét len moz du lat tal tönk re tett
já ték he lyett má si kat ve szünk,
kön  nye ket tör lünk le, meg si mí tunk
vagy ma gunk hoz szo rí tunk szösz ke,
bar na vagy bronz vö rös fe jet.
Elõfordul(hat), hogy is me rõ sün ket, kol lé gán kat
(tá vo lab bi is me rõs job ban be vá lik),
ha lát juk: na gyon ma ga alatt van,
órá kig hall gat juk, más (mond juk, a ma gunk)
nyo mo rá val vi gasz tal va,
egy csé sze ká vé mel lett.
(Ne ta lán még kü lön ne mû ség
és [kül sõ] vis  sza tar tó té nye zõk hi á nya ese tén is
tar tóz kod va bár mely testhámozástól…)
Ha nem bûz lik mé te rek rõl a lõ ré tõl,
a haj lék ta lan tól (gyak rab ban-rit káb ban)
Fe dél nélkült ve szünk, ha elég só vár te kin te tû nek
ta lál juk a pék ség elõtt ólál ko dót,
eset leg adunk ne ki egy kif lit, po gá csát, perecet…
Meg le het, hogy ne gyed órá nál is
töb bet szen te lünk adó be val lás kor az 1%
le het sé ges ked vez mé nye zett jei listájának(!)
De
lát tál már olyat, akit
(õszin te be nyo mást kelt ve)
azért za vart vol na sa ját egy re kö ze lí tõ ha lá la,
mert már egy re ke ve sebb jót lesz al kal ma cse le ked ni?

Szûrt fény ben ho mok óra
Emel ke dik, sül  lyed a vál la,
szem hé ja meg-meg reb ben, és
– fény csor do gál a hom lo ká ra –
most, igen, ta lán er re néz.

Nyir kos ha ja, te nye re pár nás,
de már ma kacs, mi kor akar –
õ min dig õ, s – es té re már más…
rám ver egy pár kört mi ha mar.

Al szik, ne kem meg dol gom vol na,
már hagy nám be ta kar va ott,
de Ugyan! hisz ad dig jó ne ked, mond ja

be lül egy hang,
míg szem mel símogathatod.
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El né zem: a jö võ je rej tély,
s úgy ér zem, az a múlt ja is;
agyam hi á ba is ke res gél
sza va kat na pok múl va is.

Za vart va gyok, mint kit egy sej tés,
sö tét szárn  nyal, meg lá to gat –
oly ham vas még – ma gam hoz hú zom:
ha lá lo mat, ha lá lo mat.

(Murten, 2005. ja nu ár)

Sic transit…
Sze líd domb hát a vo nat ab lak ból.
Jel leg ze tes sé te szi há rom fa szi lu ett je.
Csap zot tan is szép, meg je gyez he tõ táj rész let
– jó len ne több ször lát ni.
A fül ke üve gén én tük rö zõ döm.
Ak kor is, ha mö göt te már
rég va la mi más lesz lát ha tó
a domb ív és a há rom fa he lyett.
Mi lyen kön  nyû a lát szat nak be dõl ni!
Ott lesz a he lyén az a há rom fa
(de a domb te tõ egé szen biz to san!) ak kor is, ha már
rég nem fo gok az üve gen tük rö zõd ni.


