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TANDORI DE ZSÕ

Egy hí res idé zet re
„Nem sze re tem, ha meg in dí ta nak”

(Skót köl tõ)

Azt se sze re tem, ha nem in dí ta nak meg, va gyis hát
se nem sze re tem, se sze re tem, és az aka rat vagy
moz gás ba jön, vagy sem, és tett kö ve ti, vagy sem,
ami már – a tett – ak kor is erõl te tett do log, ha
ter mé sze tes, csak an  nyi tett is, hogy fon tos ne kem még
a szel lem, Ham let ap já nak szel le me Ham let nek. Mi ez a
domb sor, mik ezek a fel hõk, ez egy szín da rab, mely nek
sze rep lõi kö zül én ki irat koz tam. Mind egy, ki ne vez
gyá vá nak, kö te ke dõ nek, ba lek nak, pá lyám té vesz tõ jé nek,
nem ér de kel nek töb bé a ró lam szó ló vé le mé nyek,
nem ér de kel, hogy ezt úgy sem tu dom ki fe jez ni,
nem ér de kel, hogy Ril ke Ril ke volt, Kaf ka Kaf ka, Klee
meg Klee, s hogy lé tez tek ezek az urak, és hogy bár mi
hoz zá juk kö tött. Ne ítél je tek meg! mert ak kor már
olyas mi ket vo nat koz tat tok rám, amik – s e vo nat koz ta tá sok –
el ve szik sza bad sá go mat, mely tel jes ab ban, hogy sen ki nek sem mi
mon dan dóm nincs, bár élén ken be szé lek, és min den ki nek
mon dok vagy mon da nék va la mit, de köz ben nem, csak a vég sõ
ha zárd já ték ér de kel: med dig nem ejt fog lyul a be teg ség, az
or vo si ren de lõ, a kór ház, vagy leg köz vet le nebb sze ret te im
med dig bír ják egész sé ge sen, és meg lesz-e az ál ta lam szük sé ges nek
tar tott min den ko ri ház tar tá si pénz. A pénz nem is ten, nem szel lem,
de sem mi fé le más szel lem sincs, a pusz ta lé te zés van csak ,
én ér zem már ezt, nem én száll tam el, min den ki, még az öreg
Tolsz toj, Einstein is el szállt, és akár fej jel le fe lé jár hat nak
a dé li fél te kén, el szállt, s mind ezt egy elõ re sza ba don él tem meg.
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Egy hír te len vers re
(Tandori De zsõ mû vé re)

Ah, Musil misz ti kum-él mé nye. Üres sze re lem mel a szí vem, te le sze… tc.
Nagy ra be csü lé sem a ha lot ta ké, ír tam, mert nem kell
ös  sze ta lál koz ni ve lük az ut cán, ne kem, aki sen ki vel nem
ta lál ko zom, ha le het, ha nem mu száj, bár tu dom, mi a fon tos
– és il len dõ en, kény sze rû en, úgy mond sze re tet tel – vég re haj tan dó
ta lál ko zás. De oly nagy szá za lék ban csa ló dom min dig, és mint
az eb nek, ki nek lá bá ra lép nek, bár mi jé re, bel sõ kény sze re,
hogy õ kér jen bocsánatot… kö szö nöm, nem ké rek be lõ le.
Az el mond ha tat lan pusz ta lé tet ér zem. Szép Er nõ érez te ezt, lásd
„Ma gá nyos éj sza kai csa var gás”, „Né ked szól”, ki ke re sen dõ.
Fá radt va gyok, nincs ked vem, ma gam ról nem be szé lek. Min dig
ma gam mal jö vök szem be. Vis  sza jö vök te hát. És nagy ra be csü lé sem
vagy kö zö nyöm a hol ta ké, em lí tett ok ból. Az írás csak jel zés,
nem ki fe je zés. Hal kab ban, mo tyog va be szé lek újab ban. Mint aki
mé lyen, to rok ból, nyak ból, lég zés bõl, vég érés bõl nem hisz
a ki fe je zés ere jé ben, és eh hez túl jó fü le lett, õ majd nem
né mán is hall ja. Ne az le gyen, hogy ret ten tõ to rok be teg ség
kö ze lít. Nem tu dom, más írók kal, a szel lem em be re i vel
mi rõl kel le ne be szél nem. Mik a té mák, úgy vi lág-át lag gal.
Az afo riz ma, a rajz vers, a val lo má sos-vé le mény a ma gány
mû fa ja, ír tam, mert nincs ki vel meg be szél ned sem mid-min de ned,
így las san csi szol ga tod e dol go kat, mint ha Szüszifosz ma gá ba
ven né epe- vagy ve se kõ nek, húgy kõ nek a kö vet, agy húgy kõ nek ne tán,
és ma gá ban for gat ná. Szer ve ze te tel je sen át ala kul na, kény sze rû en,
de amit én for ga tok ma gam ban, az Weöres kö ve, az le ve gõ, az se,
mert a fe les le get el fin gom, vagy E. gyógy szer rel szét sza ba dí tom,
ez nem tu dom, ho gyan tör té nik, na lá tod, így nem tu dod, ve lem
mi van, mi ez, tel je sen meg van a szí vem min den nel és min den ki nél kül.


