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TA TÁR SÁN DOR

…arckép
Itt jön!
Szó ra ko zott és si et
egy szer re. Fur csa pá ro sí tás.
Ki ra kat nál min den eset re meg nem igen áll.
Hi deg reg ge len a bu szon szi pá kol.
Ha te he ti, ol vas.
Ha nem… – er rõl nincs adat.
(Épp ez a gya nús.)
Ha meg szó lít ják, több nyi re nyá jas.
Mi lyen ócs ka trükk,
mi cso da egy meg té vesz te ni
csak pan cse re ket ké pes pa ra ván!
Köz ben hogy le pak tált a sza vak kal,
nyílt ti tok.
Tisz tes sé ges em ber
ola jat szõ kít, szõ kít, szõ kí tet tet fut tat,
ÁFÁ-t csal, mû bort pan csol,
rok kant iga zol ványt ha mi sít; vég sõ eset ben
– ha an  nyi ra él he tet len – dol go zik,

de min den kép pen más hogy
bó dít ja ma gát.

One-way ticket

A fény ké pün kön zsí ros ujj nyo mok,
a tü kör bé li ar cun kon meg rán cok.
Lásd, akár tö pö rö dõ fü ge, érsz.
(Ér tél ed dig is, csak nem lát szott.)
Fi gyel med el te rel ni van
gye rek zsi vaj, bor, sõt oly kor lá zas ágyék;
de ami lyen fa kón
a táj su han az ab la kon túl el,
oly fa kó-át tet szõ vagy ma gad is, 
s olyan va ló szí nût len min den egy kor tar ka vágy kép.
Mes  sze a hósipkás he gyek.
A ré gi köny ve id ben hab zó mon da tok.
Hi á ba: az idõ ad fel most olyan egyen le tet,
me lyet se na i van, se ru tin ból

nem le het meg ol da nod – – –
A tasz ta tú ra nem öreg szik.
A pa pír is tü rel mes.
De leg tü rel me sebb, ki ott sze ré nyen
a sa rok ho má lyá ban áll

(hát per sze: a ha lál)
– nem tu dod elhess


