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T a n d o r i  D e z s ő

Változatok

Itt: a híd alatt I.

Itt: a híd alatt.
Ott: dombvonulat.
Vonatok jönnek-mennek. 
Beleborzongok.
De boldog vagyok.
Itt a hídnál lehetek.

Vonattal haza.
A dombok sora.
Köd, szűrt fény ne fogadjon. 
Kértem annyiszor. 
Jönni-menni sor,
Szer végre békén hagyjon.

Most ennekszerén.
Egybe. Vagyok én.
Sehovai utazó. 
Egybeírhatnám.
Mintegy úrhatnám.
Hogy nekem már ennyi jó.

Mindig ugyanaz.
Tél, ősz, nyár, tavasz.
Semmi az életen túl.
Életen innen.
Végre elhiggyem. 
Lélekfogytom szét nem fúl.

Nem érkezem meg.
Helyt itt lehessek.
Erre tanuságomul.
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Változatok

Itt: a híd alatt II.

Itt: a híd alatt.
Ott: dombvonulat.
Vonatok jönnek-mennek. 
Beleborzongok.
De boldog vagyok.
Itt a hídnál lehetek.

Vonattal haza.
A dombok sora.
Köd, szűrt fény ne fogadjon. 
Kértem annyiszor. 
Jönni-menni sor,
Szer végre békén hagyjon.

Most ennekszerén.
Egybe. Vagyok én.
Sehovai utazó. 
Egybeírhatnám.
Mintegy úrhatnám.
Hogy nekem már ennyi jó.

Mindig ugyanaz.
Tél, ősz, nyár, tavasz.
Semmi az életen túl.
Életen innen.
Végre elhiggyem. 
Lélekfogytom szét nem fúl.

Ne érkezzem meg.
Helyt, itt lehessek.
Erre, tanuságomul.
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Jól ki nem mondtam

Változat

Jól ki nem mondtam. 
Kétséget hagytam.
Kár is volt igyekeznem. 
Lennék a hídnál.
Nincs, ami „túl” vár. 
Városomba érkezzem.

Ne „haza”. Itthon.
Lehessen rónom.
Utcát. Otthon lehessek.
A gazdag „lehet”: 
Lehetetlenebb.
Nincs, hogy mit is szeressek.

Írtam: emlékek.
Bőséggel jönnek.
Mit nem akarok most már? 
Kopogósabban.
Mit se dúsabban.
Mint mit veszteni nem kár.

Nekem ez telje.
Veréb. Főmedve.
Lakásom. Pár megszokás. 
Gazdag városok?
Szobám kopogóbb,
Ott, mint bármi ily írás!
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„Mindenki sziget” ütött fejem be

Tégy Szemüveget

Tégy szemüveget. 
Mindenki sziget.
Amott épp süti a nap. 
Jönnek. Fájások.
Már változások.
Fej és fa törzs összecsap.

Ennek két éve.
Sincs. Már elérve.
Fájások által. Vagyok. 
Sziget mindenki. 
Egy-szemüvegnyi.
Fogadja az egy-napot.

Élek. Hány napot. 
Hagytok. Fájások.
Egy nap beálltok végleg. 
Még minden. Részlet.
Még szigetének.
Állhatnak az állandók.

De már múlandó.
De már tudható.
Mindig tudhattad. Magad. 
Fa törzs és fej összecsap. 
Valami reccsen.
Fájdalmak. Fejben.
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