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[Tatár Sándor]:  
 
  Bizonnyal esmérem rajtam most erejét
    (de a magamét is)

  Ahonnan nincs lejjebb:

  Csak az időm
  vesztegetem magamra!

  Nyilvánvaló csapda, s mégis

  Azt hinni, hogy valahol,
  valamelyik útkanyar mögött
  ott vársz, épen, hiánytalanul,
  csak épp a depressziót műtötted ki
  (jó sokáig tartott és nem akármilyen daccal)
  magadból,
  s ha rád találtál, akkor helyet cserélhettek:
  Te, mint a megtisztult, hiánytalan én
  menetelsz tovább; a levedlett ént vagy hazaviszi
  valaki foltozni vagy zörgőssé szárad a napon.
  Na ez, kedvesem, az önáltatás egyik iskolapéldája
  – de azért én rád bízom (lehet, hogy néked az kell),
  hogy reménykedsz-e minden
  útkanyar előtt.

  Stílushiba

  49 évesen öngyilkosnak lenni?!
  Nemcsak szánalmas epigonizmus;
  ízléstelenség, stílusficam is lenne.
  Negyvenkilenc, ez teljesen alkalmatlan kor
  az önkiiktatásra.
  Csatamezőn, huszonhat évesen, az a
  legelegánsabb és legpatetikusabb. Bár a szó szoros
  értelmében véve nem öngyilkosság.
  Látványos és stílusos még 32 évesen
  tehervonat kereke alatt,      vagy épp
  aggkorban még pisztolyt emelni 
  magunkra (lásd a 89 éves Márait).
  A kettő között a gyengék, a megoldást keresni
  restek, az érdektelen-defektusosok
  hullnak csak önkezüktől.
  Kisszerűen és stílustalanul.



26 Versek

  Mégis:
  abban bízol (igaz lelkedre), hogy egyedül ez:
  stílusérzékenységed (finnyás gusztusod)
  vissza fog tartani??

  Mire is ítélném – ha

  Még a legjámborabb embernek is
  meglódul a fantáziája, ha D. kisasszony
  likvidálásáról van szó. (Hálátlan fajzat az ember.
  nem érdemli meg, hogy D. kisasszony mosoly-napja rásüssön.)

  – Skorpiókból vetni neki ágyat, tarantulákkal gondosan
  betakargatni. Vaginájába (van egyáltalán
  neki?) darázsfészket varrni, a köldökére,
  piercingnek parazsat.
  Kobrák közt éjszakázzon egy sötét veremben,
  foga közt tartson tejbe mártott patkányt.
  Hallgassa szakadatlanul húsz évig,
  amint egy telefon, hiába, kicsöng.
  Üvegcseréppel kevert bogáncsot etetni vele
  kilószám – saját hányadékába fojtani.
  Végigkenni lakkal a testét, mozdulni se
  tudjon, majd saját láthatatlan, ám bénító
  burkát rágyújtani. Beásni, gyönyörű ajakáig,
  vöröshangya-bolyba.
  Megfojtani egy zongorahúrral. Az jól bele is vágna
  a nyakába a dögnek.
  Néha pedig azt hiszem (ugyanoly találomra), hogy,
  ha jókor hangzik fel, egyetlen vékony, leheletfinom
  hegedűhang is messzire, mérhetetlenül messzire űzné.
  Vagy hát a csembaló. A csembalótól aztán hanyatt-homlok
  kéne megfutamodnia.
  De hangszer-analfabéta vagyok. Csak a vers van.
  Pontosabban ezek a micsodák, amelyekre kényelmességből,
  megszokásból ezt a címkét ragasztom.
  De démon ő, nem vámpír. E szótörmelék-mintáknak meg
  (úgy látszik) nincs fokhagymaszaguk.

  … vagy csókkal s ínycsiklandó reggelivel
  ébreszteni reggel? Lekenyerezni??
  (mint látható) Nem válogatnék 
  az eszközökben. Csakhogy ellene (valami
  azt súgja) ez sem eszköz.
  Már mindenki un. Én is
  magamat, ezzel az ismétlő (testi és
  verbális) üzemmóddal.
  Ő nem. ← Elképesztő.
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  Még az unalmasságom
  pókfonalán sem menekülhetek.

         

  (Újraolvastam [újra föltették a literá-ra]
  K. T. 2000-2001-ben „készült beszélgetését”* Tar Sándorral.
  Volt már, hogy a név alapján összekevertek minket;
  egyébként egyetlenegyszer láttam s váltottam vele két szót
  életemben. ← Mindez teljesen érdektelen [bár a beszélgetés,
  Tar sorsa, egyszerűen megrázó], csak most épp erről jutott
  eszembe, ami – persze – ki sincs jutva az eszemből, amiből 
  képtelen vagyok s nem is akarok engedni:)
  Nem képest akarok lenni. Mindig mindenkinél van nyomorultabb,
  reménytelenebb helyzetű. Lenni akarok.
  Mint egy távoli (nem dönthető el: távolodó?
  közeledő? Bár ha nem az előbbi, akkor is
  legföljebb egy helyben veszteglő) hajó a ködben,
  olyan most ez a vágy. Direkt nem szedek (nagyon) sok
  vényköteles „hangulatjavítót” [ez meg micsoda szó! Mintha
  itt bárkinek, in concreto nekem, a hangulata lenne rossz!] –
  a köd egyelőre jótékony, de legalább ne vastagodjék.
  Úgysem lehet megúszni, hogy kiderüljön: az a hajó
  most erre, arra vagy semerre.
  De képest nem. Azzal mindent elárulnék. Dupla vagy semmi –
  ez nem is az én döntésem; kötelesség.
  Minden közbülső megoldást köszönök: nix!**

  Pokolra
         vagyok menve.
  Ez volna hát a dudaszó?
  (Megéri, mondhatom!)

  Turbódízel

  Túl sok lóerő került bele.
  Hogy’ tudott ennyit magába szívni, rejtély.
  Rejtély, még ha biztosan segítettem neki
  magam is.
  Nincs kétségem: át tudná
  szakítani az életösztön szalagkorlátját.
  A fékek felmondták a szolgálatot
  (nem írok ún. hangulatjavító neveket,
  bár a gyógyszergyártó lobbik
  megérdemelnének némi ellenreklámot),

*	 Az idézőjeleket ne tessék lefelejteni
** Hanemha (de ezt nagyon komolyan mondom)	átmenetileg.
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  de a kormány legalább a kezemben.
  Esély; a semminél több.
  Csakhogy csípi a szemem a belecsorgó izzadság,
  s előtte hol elzöldül, hol elfeketül a világ.
  Kétségbeesett leszáguldás a szerpentinen,
  félvakon. Hogy mikor érhet véget,
  jöhet szelídebb lanka vagy netán
  emelkedő, sejtelmem sincs. Egyelőre
  görcsösen markolom a volánt; hogy az irányításhoz
  vagy a vezetés illúziójához ragaszkodom-e,
  nem firtatom. Csak markolom a kormányt
  (még) teljes erőmből.
  Élek.

  i.e.? i.sz.?

  Akár a guillotine, úgy vágja ketté az életedet
  előtté-re és azótá-ra. A kettőt
  nem tartja össze semmi; annyira nem,
  hogy el se akarod hinni: ez ugyanaz az élet.
  Hiszen ugyanaz is meg nem is, így aztán
  mi sem természetesebb, mint hogy 
  nem tudhatod magadról, te ki vagy.
  Néha áthívsz képeket (sőt van úgy, hogy maguktól 
  jönnek) az előtté-ből ideátra. Lehunyt szemmel
  próbálsz berendezkedni a készletből kiaktivált
  múltdarabban. Olykor egész jól sikerül.
  Ami egyáltalán nem jelenti azt, hogy öt perc múlva
  (ha a buborék szétpattant) ne sóvárognál
  oxigénpalackra.
    Még jó, ha nem gondolod
  (dehogynem gondolod, csak „eső után köpönyeg” ez is):
  „Kellett nekem, a kurva életbe, ennyire
  boldognak lennem; most	aztán	végképp	hogy	viseljem
	 	 el	azt,	ami	van?!”
  De valahogy (szerintem bámulatos, de hasztalan lenne meg-
  kérdezni, miért is) csak kibírod az enyhet adó estig.
  (Hogy milyen [korántsem biztos, hogy óv]intézkedést 
  mulasztottál el, az most már, hogy benne dagonyázol a
  következményekben, édesmindegy, Barátom.)
  Abban biztos lehetsz, hogy nem feledkezett meg rólad:
  ha netán egy teljes napra nyúló cigarettaszünetet tart,
  busásan kárpótol az aznap elmaradt gyötretésért.
  (Ideje tengernyi van.)

  És ez így is marad, míg (el-elakadva és persze
  mélységesen kétségbeesve) át nem préselődsz
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  egy szülőcsatornán, hogy túlnan a jövő
  kíméletlenül érdes, ámde éltető
  levegője érjen. Ha	megéred.
  Mert mást is, véglegesebbet is tud a guillotine.

  Életösztön

  Csak ámulsz: a gyengeség, a kimerültség
  (idegrostokra szedettség) mögött
  még mennyi erő van.
  De ne feledd:
  ezt nemcsak magadnak vagy az őrangyalodnak
  köszönheted, hanem (alighanem elsősorban)
  annak a kegyes adománynak,
  hogy nem látsz a jövőbe.
  Igaz, hogy ab ovo háló nélkül dolgozol,
  de azt sem látod előre: hányszor fogsz
  még lezuhanni.

Nemcsak az ördög lakozik a részletekben. D… sem másutt rezideál.

  Mások meghalnak, én halok meg.
  Nem mindegy.
  Édes, édes anyanyelvünk kíméletlenül
  pontos tud lenni.

  Bevezetés a relativitásba

  Most mi lesz? meredek hitetlenkedő, de (mind)inkább
  rettegő tanácstalansággal magamra.
  Olyan őrült, hogy választ is várjak,
  (még) nem vagyok. De egyszerűen nem tudom
  törölni a kérdést. Beleégett a merevlemezbe.
  –	Ha	előbb-utóbb	meghalsz,	fiam.   Ez egy kikezdhetetlen
  igazságú válasz.
  De addig
  öt évtized is túl kevés
  vagy akár
  egyetlen óra is túl sok lehet.

  Uramisten!
  már most is alig kapok levegőt,
  pedig ez még csak (igaz, most már a készülődés)
  téblábolás(a); az expedíció még
  el sem indult.   Fölültem a gyógyszerek
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  ámításának és a vita activát sürgető jóakarók
  (nyilván tényleg őszinte segíteni akarás diktálta)
  szirénszavának: Nincs	szükség	expedícióra,
  csak szépen (ahogy a csillag… [a műveltebbje
  illetve szigorúbbja kimondva-kimondatlanul
  hozzágondolta Kantot a maga erkölcsi törvényével])
  dolgozni kell: a kötelességteljesítés
  összeforrasztja azt a pár nagynak vélt*, ámde
  jelentéktelen repedést. A gyógyszerek meg segítenek
  abban, hogy olyan nagyon ne pánikolj,
  azaz, hogy dolgozni tudj. – Hogy elvesztetted volna
  magadat? Ugyan!! Csak a kötelességek elől jó bunker,
  a depresszió, a „Nem ér a nevem!”

  Ismétlem: biztos vagyok benne,
  hogy nem akartak rosszat. Könnyen lehet:
  ők így csinálták már vagy (csak erre nem volt miért
  sor kerüljön) így csinálták volna.
  Én azonban már tudom, hiába, hogy már itt,
  a síkföldön is alig kapok levegőt, az expedíció
  a minden bizonnyal valóban oxigénszegény
  régiókba, nemhogy nem úszható meg; most
  már el sem odázható – már így sem tudom/tudhatom,
  a deklarált (és vágyott!!) cél, az én,
  létezik-e még vajon.   –  Nem ígérem, hogy
  ha megtaláltam, szólok. Talán igen, talán nem.
  Talán éppen az lesz a legbiztosabb jel,
  hogy: igen, valahol a sívó pusztaságban, a végtelen magány
  kellős közepén rátaláltam az összetöpörödött,
  csonttá aszott, de szívós énre, aki kifogyhatatlan türelemmel
  erre az üres héjra várt; mondom, talán az lesz
  a csalhatatlan jel, hogy megmenekültünk: ő (az	én)
  meg én (aki e nevet most jobb híján bitorlom),
  hogy nem lesz már szükség szavakra.

  Ein jeder Mensch ist schrecklich.**

  Csak legtöbbjükben (= sokukban) sosem robban föl
  az időzített bomba. Vagy sokkal enyhébb detonációval.

  Nekik kéne körülírniuk?

* általad most nagynak látott
** Ezt Rilke pontosan tudta, csak hát a sor sokkal szebb s emlékezetesebb angyalokkal. És úgy is igaz.	
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  Verejtékesen, homlokomra tolt hegesztőszemüveggel nézem
  az utamba akadt darabokból
  összeeszkábált mondataim.
  Nekik kéne körülírniuk (hogy le-, az szóba sem
  jön) a repetitív iszonyt?
  Mintha hajszál küzdene (Kell ő bárkinek is?
  Ha, akkor önmagának. S mire is?) a lefolyó örvényének
  könyörtelen szívása ellen.
  Tudván, hogy esélytelen, ám ezt a küszködést
  ugyanoly kevéssé tudva elkerülni, mint nem megfigyelni.

  „Beszéljen az érzéseiről!”
  „Nem tudod kiírni magadból?”
  Boldog Isten!
  Mondat? saját szülöttem, mely
    fogában tartva
  a túlsó partra visz?


