
TAKÁCS BOGLÁRKA

Szavakról és viszonyokról

„Akkor maradjon ez a béna zárszó”,
maradjon akkor is, ha nincs,
amit lezárjon, mert szépet meg jót
mondani úgyis végtelenül közhelyes,
de a vég az elég jól és szépen
hangzik, hogy hellyel-közzel leírjuk.
Meg aztán a halált senki se
véli közhelyesnek, holott halottnak
lenni a legközhelyesebb, minthogy a temetô
véletlenül egy közhely.
Ettôl aztán lehet viszolyogni meg iszonyodni.
És az már valami.
Az már majdnem viszony.
Azzal már el lehet kezdeni egy verset.

Konvergencia

Volt valami.
Valami meghatározhatatlan.
Talán a véletlen.
Talán egy függvény.
Talán akarat.
Volt valami.
Vagy nem volt semmi.
Igazából mindegy.
Azután egy galamb
vergôdött az utcán.
Végül is addig deriváltuk, 
míg egyetlen szívveréssé 
szûkült az egész lét.
Így aztán már tudtunk
vele valamit kezdeni.
A galamb most már halott,
de majdcsak kezdünk
valamit ezzel is.
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Etûd a kopogásra
(Jel 3:20)

Ha kopog, hát hadd kopogjon!
Éhes maradsz akárhogy is.
Kínodban költs carmeneket
a kopogásra, hisz máshoz 
úgysem fordulhatsz: magad vagy
magányod mérlegén. Mérd le
hát gyomrod ürességének
a megemésztetlen súlyát,
aztán kiálts csendet, hogy halld,
bûnbánatod még ostobább.

Vagy szúrd ki mind a két szemed,
hátha majd nem kopog tovább.

Meszelt küszöb

Köszvényes kezeddel
végigsimítod megritkult hajad.
Szép vagy. Gyönyörû vagy.
Komolyan nézel, de
mosolyod már a ráncokba ragad,
mit szemed körül hagy 
a béke.
Számba veszed, mi minden voltál:
kutyaéletû gyerek,
felkent prostituált,
autodidakta depressziós,
hóhérbeosztású halálraítélt,
trónfosztott vadállat,
cigarettaszagú szent,
bukott tüdôbeteg
– voltál te minden. 
De most már csak 
állig begombolva
állsz a küszöbön.
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Kópia
„Azt hiszem, hogy baj van a szemünkkel,
baj van velünk, baj van magukkal a tárgyakkal is.”

(Pilinszky János)

Például a tenger is
többnyire már csak metafora.
Kimegyek a tengerpartra,
és elôször találkozom
a tengerrel.
De addigra már kopottra néztem.
Vagy nem jut eszembe semmi
róla, vagy észre sem veszem.
Legjobb esetben látok
valami egészen mást.

Valami újat

Egy hétig boldog voltam.
De most már ki kellene találnom
valami újat.

Elsô nap körberajzoltam
a boldogságot, akár a tenyeremet.
Második nap kiszíneztem.
Harmadik nap bajszot rajzoltam neki.
Negyedik nap rájöttem, hogy nincs is bajszom.
Ötödik nap megpróbáltam bajszot növeszteni.
Hatodik nap kiradíroztam.
Hetedik napra végképp ráuntam az egészre.

Persze. A boldogságtól elôbb-utóbb
annak is hányingere lesz,
aki genetikailag nem allergiás rá.
Jövô héten inkább valami könnyebbel
próbálkozom.

A szeretetrôl *
* Arra gondoltam, hogy szerethetnélek.
De inkább kimegyek a Városligetbe
kacsát etetni.
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