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Takáts Gyula

ÁRNYÉKÁTÓL KÉRDI

A Van, akár az út
viszi Csu Fut
s a berki árkon át,
mint hosszú nagy kígyó
a zöld bürü
viszi Csu Fut tovább.

Viszi, ahol lila lángokkal
kis halásztanyát
villant a ködnél sûrûbb
alkonyi mocsár
s a sok kíváncsi Van közül
egy égerág keze
verset ígér füzetjibe...

És így izen
élô betûivel
a még több égi Van
a berki fekete vizen...

És kék lidércein,
lila tanyáin át
ahogy a zöld bürün
haza alig talál
már árnyékától
kérdi önmagát:

Haza hogyan?... Hová?...
De merre már a hegy
s a régi volttal
hol a régi ház...

SZIKLÁINKON ÁT

A Vanból mintha az Egész
szólítaná Csu Fut
és mintha látná is
ami csak ezután...
és korsóval így ballag
szikláinkon át...
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Ha néha rátalál
egy-egy öreg barát,
elmondja nékik
Drangalagban meddig és hogyan
hová is nônek a hegyek
s az óceánnál
mélyebb tengerek
hogy szaggatják
Atlantiszok szikláiból
a sötét öblöket...

És kérdi, öntsön-e?...
És újra önt
s hogy hallják is tovább,
elmondja hol még ô se járt
s azon a tengeren
merre viszik hajóinkat
majd éjszakáknál mélyebb tengerek...

És szirtjeink között
a szikláinkon át
vele már mintha
együtt hallanánk tovább
a költô és az alkonyunk
téltôl deres szavát...

AZT IS TUDJA MÁR

1

Pacsirták hozzák a tavaszt
és nem a császár!
És álmoskönyvibe
a cím alatt
sorok fölé
beírja gyorsan
Csu e szavakat...
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És azt is tudja már Csu Fu,
füzet se kell, se pagodák
és ha nincsenek is nagy falak
csárdáival, kondáival
puszták, tölgyek között
tovább nô egyre Drangalag...

Lator László

LATYAKOS ÚT
Egy Mednyánszky-képre

Az alacsony lakatlan égre,
hol a sáros-latyakos út már
ék formájúvá keskenyedve
belefut súlyos anyagával
a légnemû függôlegesbe,
fák szellemképe rajzolódik.

Egy krónikus kedélybetegség
próbálja variációit.

Hogy izzik a látóhatáron
a szemcsés-érdes sûrû sárga!
De feljebb foltokban sötétül,
átmegy majdnem fekete sávba.

A föld tömörebb feketével,
mértanian kimért szabályos
háromszögek három terével
felel az égi feketére.

De környezetébôl kiválik,
az út két oldalán világít
a víz még fénnyel teli csíkja.
Az egyhangú fekete táblát
tükörfényével meghasítja.

S ahogy a krómsárgák, az okker-
sárgák utolszor összecsapnak
a fenyegetô éjszakával,
már tudjuk a még komorabbat.
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Takács Zsuzsa

EGY KAPSZULA

Van ám bennem valami veszélyes,
valami anyag. Ami egy légmentesen
lezárt, apró kapszulában közlekedik
az erek útjain, nagyon is tartok tôle.
Teret kíván magának, tágasságot
és egyértelmûséget. Falait szüntelen
áttörni akarja, azt kívánja, hogy lássák,
mire képes. Mint egy fiatal test,
meztelen találkozásra vár. Emlékszel
még a szerelemre? kérdezi futólag,
s mert emlékszem nagyon is,
vadsága iránt vonzalmat érzek.

FORMA, 
ÜVEGKOPORSÓNK

„Akkor kigurult fogai közül
a mérgezett alma, és mint aki
álmából ébred, hirtelen felült.”

Forma, üvegkoporsónk,
te látni engeded, de magadba
zárod, hogy sisteregve szét
ne folyjon tagadásunk. Fekete
hajjal, üveglapok közt fekszünk,
és egy érintésre várunk.
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VILLANYKAPCSOLÓ

Eljutni a villanykapcsolóig,
ráhajtani homlokunkat
az ajtófélfára, a megértô
vállra. Vádjainkat elôadni.
– Láss világosan! – mondja
a kigyulladó lámpa
a lehetséges, eszét vesztett
vadnak ugrása elôtt.
Igen, ha nem volna,
akirôl hallottunk: Isten.

Ágh István

HIMLÔOLTÁS

Valóságot álmodtam akkor ébren,
s nem derült ki, a sose látott házban
varázslat-e, ha önmagamra ébreszt
valami óriás szem pillantása,
melyben különös dolgok tükrözôdtek,
most sem tudom, miért babos kendôket
jegyeztem meg, s nem arcot, csak a kontyot,
mozduló árnyak közt az üvegszekrényt,
abban nyúlkált mielôtt felém fordult
a falfehér ingujjba bujtatott kéz,
s még az se furcsa, miért annyi barna
tojás a nyitott félkéz-kosarakban,
ha a titokban leginkább az orvos
volt a talány, bajsza is sírógörcsöt
csikart bennem, hát még mikor beoltott,
már vittek is, s amit kint legelôször
észrevettem, repült, és én az udvar
fölött egy bombázótól csillapodtam.
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KIVÉGZÉS

Úgy álltam a favágítón a tôke
fölé, ahogyan máskor, ám a balta-
csapástól mégsem gezemice rôzse
apraja szállt, és nem a hasított fa
puffant a pudvás forgácson, a tuskó
pihetollas vérpadhoz lett hasonló,
s én, a pompás pulykakakas bakója,
szárnyát, hogy el ne fusson, lekötöztem
lábaihoz, nyakát fejénél fogva
ráfektettem a tönkre bal kezemmel,
míg a jobbal, ha senki sem volt bátor
megölni a családból, odavágtam
szinte vakon, s fejvesztve kifutottam
a szörnyû fészer alól, hogy ne lássam,
amint tokája bögyére lecsúszva
himbálódzik, s kettémetszett gigája
cikákol, s mint egy csupasz, véres bottal
mutogat rám, feje nélkül, a csonkja.

BUDAI CUKRÁSZDA

Bár a kietlen albérlethez képest
pazar hely, mégis elhagyott lakásom
túlérett, édes ízeit idézte
tortáival, és jólesett a bársony-
puhaságban egy letûnt korszak ódon
kellékei közé visszahúzódnom,
hatalmas palotai üvegcsillár
vibrált, hervadtan virágzott a szônyeg,
veszélyesebb szökésben voltam annál,
mint hogy a hivatalból ideszöktem
verset írni, és megint belekezdjek,
ahol pályafutását befejezve,
a kardvívó olimpiai bajnok
saját csendjében ült, s a mulandóság
púdere bájolta az úriasszonyt
fiatalabbá, mint ahogy kiszolgált,
s a szenvedélyek kockázata nélkül
mosolygott a megható szívességtôl.
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